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         يف ضوء الكتاب والسنة يف ضوء الكتاب والسنة يف ضوء الكتاب والسنة يف ضوء الكتاب والسنةالفقه امليسرالفقه امليسرالفقه امليسرالفقه امليسر

))))٢٢٢٢((((        

        
ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا 

ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +،     ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات 
        ....هد ٔان محمًدا عبده ورسو+هد ٔان محمًدا عبده ورسو+هد ٔان محمًدا عبده ورسو+هد ٔان محمًدا عبده ورسو+وحده ال رشيك +، ؤاش وحده ال رشيك +، ؤاش وحده ال رشيك +، ؤاش وحده ال رشيك +، ؤاش     ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا 

صـىل هللا صـىل هللا صـىل هللا صـىل هللا      فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمـد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمـد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمـد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمـد ::::أما بعدأما بعدأما بعدأما بعد
حمدثة بدعـة، ولك بدعـة ضـالT، ولك حمدثة بدعـة، ولك بدعـة ضـالT، ولك حمدثة بدعـة، ولك بدعـة ضـالT، ولك حمدثة بدعـة، ولك بدعـة ضـالT، ولك     عليه وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدMهتا ولك عليه وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدMهتا ولك عليه وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدMهتا ولك عليه وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدMهتا ولك 

        ....ضالT يف النارضالT يف النارضالT يف النارضالT يف النار

    تلكمنا يف املرة املاضـية عـن كتـاب الفقـه امليـرس عـن التعريـف �لطهـارة وقـسمهياتلكمنا يف املرة املاضـية عـن كتـاب الفقـه امليـرس عـن التعريـف �لطهـارة وقـسمهياتلكمنا يف املرة املاضـية عـن كتـاب الفقـه امليـرس عـن التعريـف �لطهـارة وقـسمهياتلكمنا يف املرة املاضـية عـن كتـاب الفقـه امليـرس عـن التعريـف �لطهـارة وقـسمهيا
        ....وتلكمنا عن ٔاول نوع من ٔانواع املياه اليت جيوز ٔان يتطهر هبا، وتلكمنا عن ٔاول نوع من ٔانواع املياه اليت جيوز ٔان يتطهر هبا، وتلكمنا عن ٔاول نوع من ٔانواع املياه اليت جيوز ٔان يتطهر هبا، وتلكمنا عن ٔاول نوع من ٔانواع املياه اليت جيوز ٔان يتطهر هبا، 

        ))))املنتاملنتاملنتاملنت( ( ( ( ::::الدرس اجلديدالدرس اجلديدالدرس اجلديدالدرس اجلديد
        ::::املاء ٕاذا خالطته جناسةاملاء ٕاذا خالطته جناسةاملاء ٕاذا خالطته جناسةاملاء ٕاذا خالطته جناسة: : : : املساTٔ الثالثةاملساTٔ الثالثةاملساTٔ الثالثةاملساTٔ الثالثة----۩۩۩۩

ت ٔاحد ٔاوصافه الثالثة qت ٔاحد ٔاوصافه الثالثةاملاء ٕاذا خالطته جناسة فغري qت ٔاحد ٔاوصافه الثالثةاملاء ٕاذا خالطته جناسة فغري qت ٔاحد ٔاوصافه الثالثةاملاء ٕاذا خالطته جناسة فغري qفهـو  فهـو  فهـو  فهـو ---- رحيه، ٔاو طعمه، ٔاو لونه رحيه، ٔاو طعمه، ٔاو لونه رحيه، ٔاو طعمه، ٔاو لونه رحيه، ٔاو طعمه، ٔاو لونه----املاء ٕاذا خالطته جناسة فغري 
 سـواء اكن  سـواء اكن  سـواء اكن  سـواء اكن ---- يزيـل اخلبـث يزيـل اخلبـث يزيـل اخلبـث يزيـل اخلبـثجنس �ٕالجامع ال جيوز اسـتعام+، فال يرفـع احلـدث، والجنس �ٕالجامع ال جيوز اسـتعام+، فال يرفـع احلـدث، والجنس �ٕالجامع ال جيوز اسـتعام+، فال يرفـع احلـدث، والجنس �ٕالجامع ال جيوز اسـتعام+، فال يرفـع احلـدث، وال

فـٕان اكن كثـريًا مل فـٕان اكن كثـريًا مل فـٕان اكن كثـريًا مل فـٕان اكن كثـريًا مل : : : :  ٔامـا ٕان خالطتـه النجاسـة ومل تغـري ٔاحـد ٔاوصـافه ٔامـا ٕان خالطتـه النجاسـة ومل تغـري ٔاحـد ٔاوصـافه ٔامـا ٕان خالطتـه النجاسـة ومل تغـري ٔاحـد ٔاوصـافه ٔامـا ٕان خالطتـه النجاسـة ومل تغـري ٔاحـد ٔاوصـافه----كثريًا ٔاو قليالً كثريًا ٔاو قليالً كثريًا ٔاو قليالً كثريًا ٔاو قليالً 
. . . . ينجس وحتصل الطهارة به، ؤامـا ٕان اكن قلـيًال فيـنجس، وال حتـصل الطهـارة بـهينجس وحتصل الطهارة به، ؤامـا ٕان اكن قلـيًال فيـنجس، وال حتـصل الطهـارة بـهينجس وحتصل الطهارة به، ؤامـا ٕان اكن قلـيًال فيـنجس، وال حتـصل الطهـارة بـهينجس وحتصل الطهارة به، ؤامـا ٕان اكن قلـيًال فيـنجس، وال حتـصل الطهـارة بـه

        ....وحد� املاء الكثري ما بلغ قُلتني فأكرث، والقليل ما دون ذ�وحد� املاء الكثري ما بلغ قُلتني فأكرث، والقليل ما دون ذ�وحد� املاء الكثري ما بلغ قُلتني فأكرث، والقليل ما دون ذ�وحد� املاء الكثري ما بلغ قُلتني فأكرث، والقليل ما دون ذ�
قـال رسـول هللا قـال رسـول هللا قـال رسـول هللا قـال رسـول هللا : : : : سعيد اخلدري ريض هللا عنه قالسعيد اخلدري ريض هللا عنه قالسعيد اخلدري ريض هللا عنه قالسعيد اخلدري ريض هللا عنه قالوا�ليل عىل ذ� حديث ٔايب وا�ليل عىل ذ� حديث ٔايب وا�ليل عىل ذ� حديث ٔايب وا�ليل عىل ذ� حديث ٔايب 

 َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qوحديث ابـن معـر ريض وحديث ابـن معـر ريض وحديث ابـن معـر ريض وحديث ابـن معـر ريض     ،،،،»»»»ٕان املاء طهور ال ينجسه يشءٕان املاء طهور ال ينجسه يشءٕان املاء طهور ال ينجسه يشءٕان املاء طهور ال ينجسه يشء««««: : : : َصىل
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َ قـال qعَلَْيـِه َوَسـمل ُ qا� qقـالهللا عهنام ٔان رسول هللا َصىل َ qعَلَْيـِه َوَسـمل ُ qا� qقـالهللا عهنام ٔان رسول هللا َصىل َ qعَلَْيـِه َوَسـمل ُ qا� qقـالهللا عهنام ٔان رسول هللا َصىل َ qعَلَْيـِه َوَسـمل ُ qا� qٕاذا بلـغ املـاء قلتـني مل حيمـل ٕاذا بلـغ املـاء قلتـني مل حيمـل ٕاذا بلـغ املـاء قلتـني مل حيمـل ٕاذا بلـغ املـاء قلتـني مل حيمـل ««««    ::::هللا عهنام ٔان رسول هللا َصىل
        ....»»»»اخلبثاخلبثاخلبثاخلبث

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
        ).).).). املاء ٕاذا خالطته جناسة املاء ٕاذا خالطته جناسة املاء ٕاذا خالطته جناسة املاء ٕاذا خالطته جناسة::::املساTٔ الثالثةاملساTٔ الثالثةاملساTٔ الثالثةاملساTٔ الثالثة((((::::يقوليقوليقوليقول
 ماء، هذا املاء طهور ومطلق �يق عىل ٔاصل خلقته سقطت فيه جناسة املـاء +  ماء، هذا املاء طهور ومطلق �يق عىل ٔاصل خلقته سقطت فيه جناسة املـاء +  ماء، هذا املاء طهور ومطلق �يق عىل ٔاصل خلقته سقطت فيه جناسة املـاء +  ماء، هذا املاء طهور ومطلق �يق عىل ٔاصل خلقته سقطت فيه جناسة املـاء + ههههفيفيفيفي

        . . . . اللون، الطعم، الراحئةاللون، الطعم، الراحئةاللون، الطعم، الراحئةاللون، الطعم، الراحئة: : : : ثالثة صفاتثالثة صفاتثالثة صفاتثالثة صفات

اللـون، الطعـم، اللـون، الطعـم، اللـون، الطعـم، اللـون، الطعـم، : : : : ٕاذا وقع يف املاء جناسـة وغـريت ٔاحـد أالوصـاف الثالثـة الـيت يهٕاذا وقع يف املاء جناسـة وغـريت ٔاحـد أالوصـاف الثالثـة الـيت يهٕاذا وقع يف املاء جناسـة وغـريت ٔاحـد أالوصـاف الثالثـة الـيت يهٕاذا وقع يف املاء جناسـة وغـريت ٔاحـد أالوصـاف الثالثـة الـيت يه
ت يصري املاء جنـسا ال يرفـع ت يصري املاء جنـسا ال يرفـع ت يصري املاء جنـسا ال يرفـع ت يصري املاء جنـسا ال يرفـع الراحئة، ٔاي نوع، ٔاو ٔاي صفة من الصفات الثالثة تغري الراحئة، ٔاي نوع، ٔاو ٔاي صفة من الصفات الثالثة تغري الراحئة، ٔاي نوع، ٔاو ٔاي صفة من الصفات الثالثة تغري الراحئة، ٔاي نوع، ٔاو ٔاي صفة من الصفات الثالثة تغري 

 Tاحلدث وال يزيل اخلبث يعين ال ينفع يف الوضـوء وال يف الغـسل وال ينفـع يف ٕازا Tاحلدث وال يزيل اخلبث يعين ال ينفع يف الوضـوء وال يف الغـسل وال ينفـع يف ٕازا Tاحلدث وال يزيل اخلبث يعين ال ينفع يف الوضـوء وال يف الغـسل وال ينفـع يف ٕازا Tاحلدث وال يزيل اخلبث يعين ال ينفع يف الوضـوء وال يف الغـسل وال ينفـع يف ٕازا
        ....اخلبثاخلبثاخلبثاخلبث

ت ٔاحـد ٔاوصـافه الثالثـة : (: (: (: (يقوليقوليقوليقول qت ٔاحـد ٔاوصـافه الثالثـة املاء ٕاذا خالطته جناسة فغري qت ٔاحـد ٔاوصـافه الثالثـة املاء ٕاذا خالطته جناسة فغري qت ٔاحـد ٔاوصـافه الثالثـة املاء ٕاذا خالطته جناسة فغري qرحيـه، ٔاو طعمـه، ٔاو رحيـه، ٔاو طعمـه، ٔاو رحيـه، ٔاو طعمـه، ٔاو رحيـه، ٔاو طعمـه، ٔاو ----املاء ٕاذا خالطته جناسة فغري
----    �ٕالجامع ال جيوز اسـتعام+، فال يرفـع احلـدث، وال يزيـل اخلبـث�ٕالجامع ال جيوز اسـتعام+، فال يرفـع احلـدث، وال يزيـل اخلبـث�ٕالجامع ال جيوز اسـتعام+، فال يرفـع احلـدث، وال يزيـل اخلبـث�ٕالجامع ال جيوز اسـتعام+، فال يرفـع احلـدث، وال يزيـل اخلبـث     فهو جنس  فهو جنس  فهو جنس  فهو جنس ----لونهلونهلونهلونه

        ).).).).----سواء اكن كثريًا ٔاو قليالً سواء اكن كثريًا ٔاو قليالً سواء اكن كثريًا ٔاو قليالً سواء اكن كثريًا ٔاو قليالً 

    ، واملـراد، واملـراد، واملـراد، واملـرادهو يريد ٔان يقول ٕان هذا املاء لو كثري اكن فـوق القلتـني ٔاو دون القلتـنيهو يريد ٔان يقول ٕان هذا املاء لو كثري اكن فـوق القلتـني ٔاو دون القلتـنيهو يريد ٔان يقول ٕان هذا املاء لو كثري اكن فـوق القلتـني ٔاو دون القلتـنيهو يريد ٔان يقول ٕان هذا املاء لو كثري اكن فـوق القلتـني ٔاو دون القلتـني
ٕان شاء ٕان شاء ٕان شاء ٕان شاء - - - - هذا املاء الكثري ا©ي يقصده ونتلكم عهنا هذا املاء الكثري ا©ي يقصده ونتلكم عهنا هذا املاء الكثري ا©ي يقصده ونتلكم عهنا هذا املاء الكثري ا©ي يقصده ونتلكم عهنا  لرت، لرت، لرت، لرت،٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠ما يقرب من ما يقرب من ما يقرب من ما يقرب من : : : : نينينينيلقلتلقلتلقلتلقلت����

        . . . . ----هللاهللاهللاهللا

     الطعم،  الطعم،  الطعم،  الطعم، ٔاؤاؤاؤاولون،لون،لون،لون،فاملاء الكثري هذا وقعت فيه جناسة فلو غريت ٔاحد ٔاوصافه الثالثة الفاملاء الكثري هذا وقعت فيه جناسة فلو غريت ٔاحد ٔاوصافه الثالثة الفاملاء الكثري هذا وقعت فيه جناسة فلو غريت ٔاحد ٔاوصافه الثالثة الفاملاء الكثري هذا وقعت فيه جناسة فلو غريت ٔاحد ٔاوصافه الثالثة ال
 لرت وسـقطت  لرت وسـقطت  لرت وسـقطت  لرت وسـقطت ٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠ لو اكن ٔاقل من القلتني ٔاقل من  لو اكن ٔاقل من القلتني ٔاقل من  لو اكن ٔاقل من القلتني ٔاقل من  لو اكن ٔاقل من القلتني ٔاقل من ووووالراحئة صار املاء جنسا، الراحئة صار املاء جنسا، الراحئة صار املاء جنسا، الراحئة صار املاء جنسا، ٔاو ٔاو ٔاو ٔاو 

ٔانه ينجس مبجرد مالقاة النجاسة + وهـذا قـول وســيأيت القـول ٔانه ينجس مبجرد مالقاة النجاسة + وهـذا قـول وســيأيت القـول ٔانه ينجس مبجرد مالقاة النجاسة + وهـذا قـول وســيأيت القـول ٔانه ينجس مبجرد مالقاة النجاسة + وهـذا قـول وســيأيت القـول : : : : فيه جناسة؟ قالوافيه جناسة؟ قالوافيه جناسة؟ قالوافيه جناسة؟ قالوا
        . . . . ----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----الراحج الراحج الراحج الراحج 

    وحتـصلوحتـصلوحتـصلوحتـصل    فـٕان اكن كثـريًا مل يـنجس فـٕان اكن كثـريًا مل يـنجس فـٕان اكن كثـريًا مل يـنجس فـٕان اكن كثـريًا مل يـنجس : : : : ٔاما ٕان خالطته النجاسة ومل تغري ٔاحد ٔاوصـافهٔاما ٕان خالطته النجاسة ومل تغري ٔاحد ٔاوصـافهٔاما ٕان خالطته النجاسة ومل تغري ٔاحد ٔاوصـافهٔاما ٕان خالطته النجاسة ومل تغري ٔاحد ٔاوصـافه((((
واكن هـذا املـاء واكن هـذا املـاء واكن هـذا املـاء واكن هـذا املـاء ،،،، النجاسة النجاسة النجاسة النجاسةيقول لو سقطتيقول لو سقطتيقول لو سقطتيقول لو سقطت    ))))الطهارة به، ؤاما ٕان اكن قليًال فينجسالطهارة به، ؤاما ٕان اكن قليًال فينجسالطهارة به، ؤاما ٕان اكن قليًال فينجسالطهارة به، ؤاما ٕان اكن قليًال فينجس

 ما زال عىل طهوريته �ق عىل  ما زال عىل طهوريته �ق عىل  ما زال عىل طهوريته �ق عىل  ما زال عىل طهوريته �ق عىل ،،،، فيه  فيه  فيه  فيه ؤثرؤثرؤثرؤثر مل تغري ومل ت مل تغري ومل ت مل تغري ومل ت مل تغري ومل تووووقلتني مفا فوق القلتني قلتني مفا فوق القلتني قلتني مفا فوق القلتني قلتني مفا فوق القلتني كثًريا كثًريا كثًريا كثًريا 
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        . . . .  جيوز اسـتعام+ يف رفع احلدث وزوال اخلبث جيوز اسـتعام+ يف رفع احلدث وزوال اخلبث جيوز اسـتعام+ يف رفع احلدث وزوال اخلبث جيوز اسـتعام+ يف رفع احلدث وزوال اخلبث،،،،ٔاصل خلقتهٔاصل خلقتهٔاصل خلقتهٔاصل خلقته

قال ٔانه ينجس مبجـرد مالقـاة قال ٔانه ينجس مبجـرد مالقـاة قال ٔانه ينجس مبجـرد مالقـاة قال ٔانه ينجس مبجـرد مالقـاة  جناسة  جناسة  جناسة  جناسة هههه لو اكن املاء ٔاقل من القلتني ووقعت في لو اكن املاء ٔاقل من القلتني ووقعت في لو اكن املاء ٔاقل من القلتني ووقعت في لو اكن املاء ٔاقل من القلتني ووقعت فيلكنلكنلكنلكن
        ....النجاسة + وسأتلكم �لتفصيل عنهالنجاسة + وسأتلكم �لتفصيل عنهالنجاسة + وسأتلكم �لتفصيل عنهالنجاسة + وسأتلكم �لتفصيل عنه

 لرت ماء ؤاكرث من ذ�، سقطت فيـه جناسـة ومل  لرت ماء ؤاكرث من ذ�، سقطت فيـه جناسـة ومل  لرت ماء ؤاكرث من ذ�، سقطت فيـه جناسـة ومل  لرت ماء ؤاكرث من ذ�، سقطت فيـه جناسـة ومل ٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠املاء كثري ا©ي هو قلتني، املاء كثري ا©ي هو قلتني، املاء كثري ا©ي هو قلتني، املاء كثري ا©ي هو قلتني، 
تغري فيه شيئًا مل تغري فيه ٔاحد ٔاوصافه الثالثة يبقى املاء �يق عىل ٔاصل خلقته يبقى تغري فيه شيئًا مل تغري فيه ٔاحد ٔاوصافه الثالثة يبقى املاء �يق عىل ٔاصل خلقته يبقى تغري فيه شيئًا مل تغري فيه ٔاحد ٔاوصافه الثالثة يبقى املاء �يق عىل ٔاصل خلقته يبقى تغري فيه شيئًا مل تغري فيه ٔاحد ٔاوصافه الثالثة يبقى املاء �يق عىل ٔاصل خلقته يبقى 

        . . . . بثبثبثبث رفع احلدث ويف زوال اخل  رفع احلدث ويف زوال اخل  رفع احلدث ويف زوال اخل  رفع احلدث ويف زوال اخل بهبهبهبهاملاء هنا طهور جيوز املاء هنا طهور جيوز املاء هنا طهور جيوز املاء هنا طهور جيوز 

لو اكن قليًال والقليل هذا عند الفقهـاء ا©ي هـو دون لو اكن قليًال والقليل هذا عند الفقهـاء ا©ي هـو دون لو اكن قليًال والقليل هذا عند الفقهـاء ا©ي هـو دون لو اكن قليًال والقليل هذا عند الفقهـاء ا©ي هـو دون ) ) ) ) ٔاما ٕان اكن قليًال فينجسٔاما ٕان اكن قليًال فينجسٔاما ٕان اكن قليًال فينجسٔاما ٕان اكن قليًال فينجس((((
 لرت ماء، ٕاذا سقطت جناسة مبجرد سقوطها ينجس املاء حىت  لرت ماء، ٕاذا سقطت جناسة مبجرد سقوطها ينجس املاء حىت  لرت ماء، ٕاذا سقطت جناسة مبجرد سقوطها ينجس املاء حىت  لرت ماء، ٕاذا سقطت جناسة مبجرد سقوطها ينجس املاء حىت ٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠القلتني ٔاقل من القلتني ٔاقل من القلتني ٔاقل من القلتني ٔاقل من 

Tٔلو مل تغري ٔاوصافه، وسوف نتلكم عن هذه املساTٔلو مل تغري ٔاوصافه، وسوف نتلكم عن هذه املساTٔلو مل تغري ٔاوصافه، وسوف نتلكم عن هذه املساTٔلو مل تغري ٔاوصافه، وسوف نتلكم عن هذه املسا . . . .        

القـ³ القـ³ القـ³ القـ³ : : : :  القلتني كام قلنـا القلتني كام قلنـا القلتني كام قلنـا القلتني كام قلنـا))))أكرثأكرثأكرثأكرثقُلتني فقُلتني فقُلتني فقُلتني ف    وحد� املاء الكثري ما بلغ وحد� املاء الكثري ما بلغ وحد� املاء الكثري ما بلغ وحد� املاء الكثري ما بلغ . . . . وال حتصل الطهارة بهوال حتصل الطهارة بهوال حتصل الطهارة بهوال حتصل الطهارة به((((
الل جهـر كـام الل جهـر كـام الل جهـر كـام الل جهـر كـام قـقـقـقـ لرت ماء، قلت لمك ليست كق³ الرشب، الق³ هذه اكنت من  لرت ماء، قلت لمك ليست كق³ الرشب، الق³ هذه اكنت من  لرت ماء، قلت لمك ليست كق³ الرشب، الق³ هذه اكنت من  لرت ماء، قلت لمك ليست كق³ الرشب، الق³ هذه اكنت من ١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠

    ٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠ لرت مـاء، يبقـى القلتـني  لرت مـاء، يبقـى القلتـني  لرت مـاء، يبقـى القلتـني  لرت مـاء، يبقـى القلتـني ١٦٠١٦٠١٦٠١٦٠الل جهر الق³ مهنم تسع الل جهر الق³ مهنم تسع الل جهر الق³ مهنم تسع الل جهر الق³ مهنم تسع ققققيف بعض الروا¹ت و يف بعض الروا¹ت و يف بعض الروا¹ت و يف بعض الروا¹ت و 
        . . . . لرت ماءلرت ماءلرت ماءلرت ماء

        . . . . القلتنيالقلتنيالقلتنيالقلتني القليل ما دون  القليل ما دون  القليل ما دون  القليل ما دون ))))قُلتني فأكرث، والقليل ما دون ذ�قُلتني فأكرث، والقليل ما دون ذ�قُلتني فأكرث، والقليل ما دون ذ�قُلتني فأكرث، والقليل ما دون ذ�    وحد� املاء الكثري ما بلغ وحد� املاء الكثري ما بلغ وحد� املاء الكثري ما بلغ وحد� املاء الكثري ما بلغ ((((

عندي ماء هذا املاء يسع قلتني مفا فوق يسمى ماء كثري وقعت فيه النجاسة فغريت عندي ماء هذا املاء يسع قلتني مفا فوق يسمى ماء كثري وقعت فيه النجاسة فغريت عندي ماء هذا املاء يسع قلتني مفا فوق يسمى ماء كثري وقعت فيه النجاسة فغريت عندي ماء هذا املاء يسع قلتني مفا فوق يسمى ماء كثري وقعت فيه النجاسة فغريت 
ٔاحد ٔاوصافه الثالثة يبقى املاء صار جنسا، ما يه ٔاوصاف املاء الثالثـة؟ اللـون ٔاو ٔاحد ٔاوصافه الثالثة يبقى املاء صار جنسا، ما يه ٔاوصاف املاء الثالثـة؟ اللـون ٔاو ٔاحد ٔاوصافه الثالثة يبقى املاء صار جنسا، ما يه ٔاوصاف املاء الثالثـة؟ اللـون ٔاو ٔاحد ٔاوصافه الثالثة يبقى املاء صار جنسا، ما يه ٔاوصاف املاء الثالثـة؟ اللـون ٔاو 
الطعم ٔاو الراحئة، يبقى صار املاء جنسا ال جيوز اسـتعام+ ال يف رفـع احلـدث وال يف الطعم ٔاو الراحئة، يبقى صار املاء جنسا ال جيوز اسـتعام+ ال يف رفـع احلـدث وال يف الطعم ٔاو الراحئة، يبقى صار املاء جنسا ال جيوز اسـتعام+ ال يف رفـع احلـدث وال يف الطعم ٔاو الراحئة، يبقى صار املاء جنسا ال جيوز اسـتعام+ ال يف رفـع احلـدث وال يف 

        . . . . زوال اخلبثزوال اخلبثزوال اخلبثزوال اخلبث

ومل تغـري فيـه، هـل ومل تغـري فيـه، هـل ومل تغـري فيـه، هـل ومل تغـري فيـه، هـل ا فـوق هـذا املـاء الكثـري ا فـوق هـذا املـاء الكثـري ا فـوق هـذا املـاء الكثـري ا فـوق هـذا املـاء الكثـري مفمفمفمفالقلتني القلتني القلتني القلتني  النجاسة يف  النجاسة يف  النجاسة يف  النجاسة يف تتتت وقع وقع وقع وقعذاذاذاذاإ إ إ إ     لكنلكنلكنلكن
ينجس بذ�؟ ال ينجس بذ�؛ ٔالن النجاسة مل تؤثر يف هـذا املـاء ومل تغـري ٔاحـد ينجس بذ�؟ ال ينجس بذ�؛ ٔالن النجاسة مل تؤثر يف هـذا املـاء ومل تغـري ٔاحـد ينجس بذ�؟ ال ينجس بذ�؛ ٔالن النجاسة مل تؤثر يف هـذا املـاء ومل تغـري ٔاحـد ينجس بذ�؟ ال ينجس بذ�؛ ٔالن النجاسة مل تؤثر يف هـذا املـاء ومل تغـري ٔاحـد 

 النجاسـة يف  النجاسـة يف  النجاسـة يف  النجاسـة يف ٕاذا وقعـتٕاذا وقعـتٕاذا وقعـتٕاذا وقعـت    ، قـالوا، قـالوا، قـالوا، قـالوا يه اللون ٔاو الطعم ٔاو الراحئة يه اللون ٔاو الطعم ٔاو الراحئة يه اللون ٔاو الطعم ٔاو الراحئة يه اللون ٔاو الطعم ٔاو الراحئةٔاوصافه الثالثة واليتٔاوصافه الثالثة واليتٔاوصافه الثالثة واليتٔاوصافه الثالثة واليت
 ٔاحد ٔاوصافه الثالثة اللـون ٔاو الطعـم ٔاو  ٔاحد ٔاوصافه الثالثة اللـون ٔاو الطعـم ٔاو  ٔاحد ٔاوصافه الثالثة اللـون ٔاو الطعـم ٔاو  ٔاحد ٔاوصافه الثالثة اللـون ٔاو الطعـم ٔاو  فغريت فغريت فغريت فغريت،،،،املاء القليل وهو ما دون القلتني املاء القليل وهو ما دون القلتني املاء القليل وهو ما دون القلتني املاء القليل وهو ما دون القلتني 

        . . . . الراحئة، يصري جنسا ال جيوز اسـتعام+ ال يف رفع احلدث وال يف زوال اخلبثالراحئة، يصري جنسا ال جيوز اسـتعام+ ال يف رفع احلدث وال يف زوال اخلبثالراحئة، يصري جنسا ال جيوز اسـتعام+ ال يف رفع احلدث وال يف زوال اخلبثالراحئة، يصري جنسا ال جيوز اسـتعام+ ال يف رفع احلدث وال يف زوال اخلبث
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املال القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة قـالوا ٔانـه يـنجس املال القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة قـالوا ٔانـه يـنجس املال القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة قـالوا ٔانـه يـنجس املال القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة قـالوا ٔانـه يـنجس 
يعين يعين يعين يعين » » » » ثثثثاملاء ٕاذا بلغ القلتني مل حيمل اخلباملاء ٕاذا بلغ القلتني مل حيمل اخلباملاء ٕاذا بلغ القلتني مل حيمل اخلباملاء ٕاذا بلغ القلتني مل حيمل اخلب««««: : : : ����ٔالنه قليل واسـتدلوا حبديث النيب ٔالنه قليل واسـتدلوا حبديث النيب ٔالنه قليل واسـتدلوا حبديث النيب ٔالنه قليل واسـتدلوا حبديث النيب 

 لرت ماء مفـا فـوق هـذا ال حيمـل اخلبـث ٔالنـه مـاء كثـري  لرت ماء مفـا فـوق هـذا ال حيمـل اخلبـث ٔالنـه مـاء كثـري  لرت ماء مفـا فـوق هـذا ال حيمـل اخلبـث ٔالنـه مـاء كثـري  لرت ماء مفـا فـوق هـذا ال حيمـل اخلبـث ٔالنـه مـاء كثـري ٣٢١٣٢١٣٢١٣٢١ٕاذا وصل قلتني ومه ٕاذا وصل قلتني ومه ٕاذا وصل قلتني ومه ٕاذا وصل قلتني ومه 
 لـو ٔاثـرت ال يـصلح لالســتعامل يف الوضـوء  لـو ٔاثـرت ال يـصلح لالســتعامل يف الوضـوء  لـو ٔاثـرت ال يـصلح لالســتعامل يف الوضـوء  لـو ٔاثـرت ال يـصلح لالســتعامل يف الوضـوء ،لكـن،لكـن،لكـن،لكـنوالنجاسة لن تؤثر يف هذا املـاء والنجاسة لن تؤثر يف هذا املـاء والنجاسة لن تؤثر يف هذا املـاء والنجاسة لن تؤثر يف هذا املـاء 
        ....والغسل وال يف زوال اخلبثوالغسل وال يف زوال اخلبثوالغسل وال يف زوال اخلبثوالغسل وال يف زوال اخلبث

قـال رسـول قـال رسـول قـال رسـول قـال رسـول : : : :  قـال قـال قـال قـال----ريض هللا عنهريض هللا عنهريض هللا عنهريض هللا عنه---- حديث ٔايب سعيد اخلدري  حديث ٔايب سعيد اخلدري  حديث ٔايب سعيد اخلدري  حديث ٔايب سعيد اخلدري ::::وا�ليل عىل ذ�وا�ليل عىل ذ�وا�ليل عىل ذ�وا�ليل عىل ذ�((((
ُ َصىلq َصىلq َصىلq َصىلq ----هللا هللا هللا هللا  qا� ُ qا� ُ qا� ُ qا�     َqعَلَْيـِه َوَسـمل َqعَلَْيـِه َوَسـمل َqعَلَْيـِه َوَسـمل َqطيـب ٕان املـاء  طيـب ٕان املـاء  طيـب ٕان املـاء  طيـب ٕان املـاء ))))»»»»ٕان املـاء طهـور ال ينجـسه يشءٕان املـاء طهـور ال ينجـسه يشءٕان املـاء طهـور ال ينجـسه يشءٕان املـاء طهـور ال ينجـسه يشء««««: : : : ----عَلَْيـِه َوَسـمل 

طهور ال ينجسه يشء هذا منطوق ٔاو مفهوم؟ ٔاريد ٔان ٔاقول لـمك فيـه يشء امسهـا طهور ال ينجسه يشء هذا منطوق ٔاو مفهوم؟ ٔاريد ٔان ٔاقول لـمك فيـه يشء امسهـا طهور ال ينجسه يشء هذا منطوق ٔاو مفهوم؟ ٔاريد ٔان ٔاقول لـمك فيـه يشء امسهـا طهور ال ينجسه يشء هذا منطوق ٔاو مفهوم؟ ٔاريد ٔان ٔاقول لـمك فيـه يشء امسهـا 
        دالT املنطوق ودالT مفهوم؟ دالT املنطوق ودالT مفهوم؟ دالT املنطوق ودالT مفهوم؟ دالT املنطوق ودالT مفهوم؟ 

        . . . . لفظ احلديث هو معناه ال حيمتل معىن آخرلفظ احلديث هو معناه ال حيمتل معىن آخرلفظ احلديث هو معناه ال حيمتل معىن آخرلفظ احلديث هو معناه ال حيمتل معىن آخر::::    دالT املنطوقدالT املنطوقدالT املنطوقدالT املنطوق

        . . . .  سـياق النص سـياق النص سـياق النص سـياق النصهو ا©ي يفهم منهو ا©ي يفهم منهو ا©ي يفهم منهو ا©ي يفهم من::::    دالT املفهومدالT املفهومدالT املفهومدالT املفهوم

ٕان املاء ٕاذا بلغ قلتني مل حيمل اخلبـث بـدالT املفهـوم ٔانـه ٕاذا اكن ٔاقـل مـن القلتـني ٕان املاء ٕاذا بلغ قلتني مل حيمل اخلبـث بـدالT املفهـوم ٔانـه ٕاذا اكن ٔاقـل مـن القلتـني ٕان املاء ٕاذا بلغ قلتني مل حيمل اخلبـث بـدالT املفهـوم ٔانـه ٕاذا اكن ٔاقـل مـن القلتـني ٕان املاء ٕاذا بلغ قلتني مل حيمل اخلبـث بـدالT املفهـوم ٔانـه ٕاذا اكن ٔاقـل مـن القلتـني 
، فهنا فيـه شــبه ، فهنا فيـه شــبه ، فهنا فيـه شــبه ، فهنا فيـه شــبه »»»»ٕان املاء طهور ال ينجسه يشءٕان املاء طهور ال ينجسه يشءٕان املاء طهور ال ينجسه يشءٕان املاء طهور ال ينجسه يشء«««« وعندي نص عام  وعندي نص عام  وعندي نص عام  وعندي نص عام ،،،،حيمل اخلبثحيمل اخلبثحيمل اخلبثحيمل اخلبث

تعارض ٔاو ال؟ فيه شـبه تعارض وأالصل ٔان ليس هناك تعارض بني أالدT الرشعية تعارض ٔاو ال؟ فيه شـبه تعارض وأالصل ٔان ليس هناك تعارض بني أالدT الرشعية تعارض ٔاو ال؟ فيه شـبه تعارض وأالصل ٔان ليس هناك تعارض بني أالدT الرشعية تعارض ٔاو ال؟ فيه شـبه تعارض وأالصل ٔان ليس هناك تعارض بني أالدT الرشعية 
اب ٔاو الـسـنة، طيـب مـا ا©ي حيـدث ٔاحيـاÍ جنـد اب ٔاو الـسـنة، طيـب مـا ا©ي حيـدث ٔاحيـاÍ جنـد اب ٔاو الـسـنة، طيـب مـا ا©ي حيـدث ٔاحيـاÍ جنـد اب ٔاو الـسـنة، طيـب مـا ا©ي حيـدث ٔاحيـاÍ جنـد عىل إالطالق، سواء من الكتعىل إالطالق، سواء من الكتعىل إالطالق، سواء من الكتعىل إالطالق، سواء من الكت

حــديث يــتلكم يف معــىن وحــديث يــتلكم يف معــىن مــضاد لهــذا املعــىن؟ نقــول ٕان حــديث يــتلكم يف معــىن وحــديث يــتلكم يف معــىن مــضاد لهــذا املعــىن؟ نقــول ٕان حــديث يــتلكم يف معــىن وحــديث يــتلكم يف معــىن مــضاد لهــذا املعــىن؟ نقــول ٕان حــديث يــتلكم يف معــىن وحــديث يــتلكم يف معــىن مــضاد لهــذا املعــىن؟ نقــول ٕان 
اسـتطعنا ٔان جنمع بني ا�ليلني جنمع وٕان جعزÍ عن امجلع فرنحج ٔاحدهام عـىل االٓخـر اسـتطعنا ٔان جنمع بني ا�ليلني جنمع وٕان جعزÍ عن امجلع فرنحج ٔاحدهام عـىل االٓخـر اسـتطعنا ٔان جنمع بني ا�ليلني جنمع وٕان جعزÍ عن امجلع فرنحج ٔاحدهام عـىل االٓخـر اسـتطعنا ٔان جنمع بني ا�ليلني جنمع وٕان جعزÍ عن امجلع فرنحج ٔاحدهام عـىل االٓخـر 
ٕان اكن Íخسا ٔام ال؟ ٕان اكن Íخسا يبقى خالص، ٕاذا مل يكـن Íخس للحـديث أالول ٕان اكن Íخسا ٔام ال؟ ٕان اكن Íخسا يبقى خالص، ٕاذا مل يكـن Íخس للحـديث أالول ٕان اكن Íخسا ٔام ال؟ ٕان اكن Íخسا يبقى خالص، ٕاذا مل يكـن Íخس للحـديث أالول ٕان اكن Íخسا ٔام ال؟ ٕان اكن Íخسا يبقى خالص، ٕاذا مل يكـن Íخس للحـديث أالول 

ؤاوجـه امجلـع كثـرية جـًدا وضـعها العلـامء يف ؤاوجـه امجلـع كثـرية جـًدا وضـعها العلـامء يف ؤاوجـه امجلـع كثـرية جـًدا وضـعها العلـامء يف ؤاوجـه امجلـع كثـرية جـًدا وضـعها العلـامء يف  ٔاحـدهام عـىل االٓخر، ٔاحـدهام عـىل االٓخر، ٔاحـدهام عـىل االٓخر، ٔاحـدهام عـىل االٓخر،اذا نصنع؟ نـرحجاذا نصنع؟ نـرحجاذا نصنع؟ نـرحجاذا نصنع؟ نـرحجمممم
 Tٔمباحث ٔاصول الفقه وهذه املسا Tٔمباحث ٔاصول الفقه وهذه املسا Tٔمباحث ٔاصول الفقه وهذه املسا Tٕٔان شـاء ٕان شـاء ٕان شـاء ٕان شـاء ---- تأخذوها يف ٔاصول فقه  تأخذوها يف ٔاصول فقه  تأخذوها يف ٔاصول فقه  تأخذوها يف ٔاصول فقه ----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----مباحث ٔاصول الفقه وهذه املسا

        . . . . هللاهللاهللاهللا

Tٔخالصة القول يف املساTٔخالصة القول يف املساTٔخالصة القول يف املساTٔخالصة القول يف املسا::::        

        .... املاء ٕاذا وقعت فيه جناسة واكن كثًريا وغريت فيه صار املاء جنسا املاء ٕاذا وقعت فيه جناسة واكن كثًريا وغريت فيه صار املاء جنسا املاء ٕاذا وقعت فيه جناسة واكن كثًريا وغريت فيه صار املاء جنسا املاء ٕاذا وقعت فيه جناسة واكن كثًريا وغريت فيه صار املاء جنسا----۩۩۩۩
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 اكن كثًريا وسقطت فيه النجاسة ومل تغري فيه طاهر �ق عىل ٔاصل  اكن كثًريا وسقطت فيه النجاسة ومل تغري فيه طاهر �ق عىل ٔاصل  اكن كثًريا وسقطت فيه النجاسة ومل تغري فيه طاهر �ق عىل ٔاصل  اكن كثًريا وسقطت فيه النجاسة ومل تغري فيه طاهر �ق عىل ٔاصل املاء ٕاذااملاء ٕاذااملاء ٕاذااملاء ٕاذأان ٔان ٔان ٔان     ----۩۩۩۩
        ....خلقتهخلقتهخلقتهخلقته

ــه جناســة فغــريت ٔاحــد ٔان ٔان ٔان ٔان ----۩۩۩۩ ــيًال واكن دون القلتــني وســقطت في ــه جناســة فغــريت ٔاحــد املــاء ٕان اكن قل ــيًال واكن دون القلتــني وســقطت في ــه جناســة فغــريت ٔاحــد املــاء ٕان اكن قل ــيًال واكن دون القلتــني وســقطت في ــه جناســة فغــريت ٔاحــد املــاء ٕان اكن قل ــيًال واكن دون القلتــني وســقطت في املــاء ٕان اكن قل
        ....ٔاوصافه الثالثة جنس ٔاوصافه الثالثة جنس ٔاوصافه الثالثة جنس ٔاوصافه الثالثة جنس 

        ....لك ا©ي قلناه هذا �تفاق يعين �ٕالجامعلك ا©ي قلناه هذا �تفاق يعين �ٕالجامعلك ا©ي قلناه هذا �تفاق يعين �ٕالجامعلك ا©ي قلناه هذا �تفاق يعين �ٕالجامع

تغـري ٔاحـد تغـري ٔاحـد تغـري ٔاحـد تغـري ٔاحـد سـة ومل سـة ومل سـة ومل سـة ومل سقطت فيـه النجاسقطت فيـه النجاسقطت فيـه النجاسقطت فيـه النجإاذا ٕاذا ٕاذا ٕاذا     )))) دون القلتني دون القلتني دون القلتني دون القلتني((((    املاء ٕاذا اكن قليًال املاء ٕاذا اكن قليًال املاء ٕاذا اكن قليًال املاء ٕاذا اكن قليًال ماحمك ماحمك ماحمك ماحمك 
        ؟؟؟؟ٔاوصافه الثالثةٔاوصافه الثالثةٔاوصافه الثالثةٔاوصافه الثالثة

 ٔانه ينجس مبجرد مالقاة النجاسـة + وٕان مل يتغـري  ٔانه ينجس مبجرد مالقاة النجاسـة + وٕان مل يتغـري  ٔانه ينجس مبجرد مالقاة النجاسـة + وٕان مل يتغـري  ٔانه ينجس مبجرد مالقاة النجاسـة + وٕان مل يتغـري :::: كثري من العلامء كثري من العلامء كثري من العلامء كثري من العلامءالقول أالولالقول أالولالقول أالولالقول أالول    ----۩۩۩۩
        . . . . ٔاحد ٔاوصافه الثالثةٔاحد ٔاوصافه الثالثةٔاحد ٔاوصافه الثالثةٔاحد ٔاوصافه الثالثة

وهو قول إالمام ما� وترجيح شــيخ إالسـالم ابـن تمييـة وتـرجيح وهو قول إالمام ما� وترجيح شــيخ إالسـالم ابـن تمييـة وتـرجيح وهو قول إالمام ما� وترجيح شــيخ إالسـالم ابـن تمييـة وتـرجيح وهو قول إالمام ما� وترجيح شــيخ إالسـالم ابـن تمييـة وتـرجيح     ::::الثاينالثاينالثاينالثاينالقول القول القول القول ----۩۩۩۩
    غري هبا فهو طاهر مطهر،غري هبا فهو طاهر مطهر،غري هبا فهو طاهر مطهر،غري هبا فهو طاهر مطهر، ٔان املاء القليل ٕاذا سقطت فيه جناسة ومل يت ٔان املاء القليل ٕاذا سقطت فيه جناسة ومل يت ٔان املاء القليل ٕاذا سقطت فيه جناسة ومل يت ٔان املاء القليل ٕاذا سقطت فيه جناسة ومل يتمجهور اخللفمجهور اخللفمجهور اخللفمجهور اخللف

ملاذا طهور؟ قالوا ٔالنه مل يتغري والعربة فيه بتغري املاء ٕاذا ملاذا طهور؟ قالوا ٔالنه مل يتغري والعربة فيه بتغري املاء ٕاذا ملاذا طهور؟ قالوا ٔالنه مل يتغري والعربة فيه بتغري املاء ٕاذا ملاذا طهور؟ قالوا ٔالنه مل يتغري والعربة فيه بتغري املاء ٕاذا يعين �ق عىل ٔاصل خلقته،يعين �ق عىل ٔاصل خلقته،يعين �ق عىل ٔاصل خلقته،يعين �ق عىل ٔاصل خلقته،
وقعت فيه النجاسة، ٕاذا وقعت النجاسة يف املاء سـواء اكن قلـيًال ٔاو كثـًريا فغريتـه وقعت فيه النجاسة، ٕاذا وقعت النجاسة يف املاء سـواء اكن قلـيًال ٔاو كثـًريا فغريتـه وقعت فيه النجاسة، ٕاذا وقعت النجاسة يف املاء سـواء اكن قلـيًال ٔاو كثـًريا فغريتـه وقعت فيه النجاسة، ٕاذا وقعت النجاسة يف املاء سـواء اكن قلـيًال ٔاو كثـًريا فغريتـه 

الثـة الثـة الثـة الثـة املاء جنس، ٕاذا وقعت النجاسة يف املاء واكن كثًريا ومل يتغـري ٔاحـد ٔاوصـافه الثاملاء جنس، ٕاذا وقعت النجاسة يف املاء واكن كثًريا ومل يتغـري ٔاحـد ٔاوصـافه الثاملاء جنس، ٕاذا وقعت النجاسة يف املاء واكن كثًريا ومل يتغـري ٔاحـد ٔاوصـافه الثاملاء جنس، ٕاذا وقعت النجاسة يف املاء واكن كثًريا ومل يتغـري ٔاحـد ٔاوصـافه الث
طاهر مطهر �ٕالجامع ، املاء القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغـري فيـه وصـفا ال طاهر مطهر �ٕالجامع ، املاء القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغـري فيـه وصـفا ال طاهر مطهر �ٕالجامع ، املاء القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغـري فيـه وصـفا ال طاهر مطهر �ٕالجامع ، املاء القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغـري فيـه وصـفا ال 
اللون وال الطعم وال الراحئة، نقول فيه ٔان العربة �لتغيري فطاملا ٔانه مل يتغري �لنجاسة اللون وال الطعم وال الراحئة، نقول فيه ٔان العربة �لتغيري فطاملا ٔانه مل يتغري �لنجاسة اللون وال الطعم وال الراحئة، نقول فيه ٔان العربة �لتغيري فطاملا ٔانه مل يتغري �لنجاسة اللون وال الطعم وال الراحئة، نقول فيه ٔان العربة �لتغيري فطاملا ٔانه مل يتغري �لنجاسة 
سـيظل �قيـا عـىل ٔاصـÝ وهـو مـاء طهـور جيـوز اســتعام+ يف رفـع احلـدث وزوال سـيظل �قيـا عـىل ٔاصـÝ وهـو مـاء طهـور جيـوز اســتعام+ يف رفـع احلـدث وزوال سـيظل �قيـا عـىل ٔاصـÝ وهـو مـاء طهـور جيـوز اســتعام+ يف رفـع احلـدث وزوال سـيظل �قيـا عـىل ٔاصـÝ وهـو مـاء طهـور جيـوز اســتعام+ يف رفـع احلـدث وزوال 

        . . . . اخلبثاخلبثاخلبثاخلبث

        ::::اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة
ء القليل والكثري، ٕاذا سقطت فيـه جناسـة سـواء اكن كثـًريا ٔاو قلـيًال فغـريت ء القليل والكثري، ٕاذا سقطت فيـه جناسـة سـواء اكن كثـًريا ٔاو قلـيًال فغـريت ء القليل والكثري، ٕاذا سقطت فيـه جناسـة سـواء اكن كثـًريا ٔاو قلـيًال فغـريت ء القليل والكثري، ٕاذا سقطت فيـه جناسـة سـواء اكن كثـًريا ٔاو قلـيًال فغـريت املااملااملااملا----١١١١

        . . . . ٔاحد ٔاوصافه الثالثة فهو جنس �ٕالجامعٔاحد ٔاوصافه الثالثة فهو جنس �ٕالجامعٔاحد ٔاوصافه الثالثة فهو جنس �ٕالجامعٔاحد ٔاوصافه الثالثة فهو جنس �ٕالجامع

املــاء ٕاذا اكن كثــًريا وســقطت فيــه النجاســة ومل تغــري فيــه النجاســة فهــو طــاهر املــاء ٕاذا اكن كثــًريا وســقطت فيــه النجاســة ومل تغــري فيــه النجاســة فهــو طــاهر املــاء ٕاذا اكن كثــًريا وســقطت فيــه النجاســة ومل تغــري فيــه النجاســة فهــو طــاهر املــاء ٕاذا اكن كثــًريا وســقطت فيــه النجاســة ومل تغــري فيــه النجاســة فهــو طــاهر ----٢٢٢٢
        . . . . �ٕالجامع�ٕالجامع�ٕالجامع�ٕالجامع
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        ٕالجامع، ٕالجامع، ٕالجامع، ٕالجامع،  وسقطت فيه النجاسة فغريته فهو جنس � وسقطت فيه النجاسة فغريته فهو جنس � وسقطت فيه النجاسة فغريته فهو جنس � وسقطت فيه النجاسة فغريته فهو جنس �كثًرياكثًرياكثًرياكثًريأاو ٔاو ٔاو ٔاو     املاء ٕاذا اكن قليًال املاء ٕاذا اكن قليًال املاء ٕاذا اكن قليًال املاء ٕاذا اكن قليًال ----٣٣٣٣

 املــاء القليــل ٕاذا ســقطت فيــه النجاســة ومل تغــري ٔاحــد ٔاوصــافه الثالثــة حــدث  املــاء القليــل ٕاذا ســقطت فيــه النجاســة ومل تغــري ٔاحــد ٔاوصــافه الثالثــة حــدث  املــاء القليــل ٕاذا ســقطت فيــه النجاســة ومل تغــري ٔاحــد ٔاوصــافه الثالثــة حــدث  املــاء القليــل ٕاذا ســقطت فيــه النجاســة ومل تغــري ٔاحــد ٔاوصــافه الثالثــة حــدث ----٤٤٤٤
واكن قلـيًال واكن قلـيًال واكن قلـيًال واكن قلـيًال اخلالف بني العلامء، فـامجلهور عـىل ٔان املـاء مبجـرد مالقـاة النجاسـة + اخلالف بني العلامء، فـامجلهور عـىل ٔان املـاء مبجـرد مالقـاة النجاسـة + اخلالف بني العلامء، فـامجلهور عـىل ٔان املـاء مبجـرد مالقـاة النجاسـة + اخلالف بني العلامء، فـامجلهور عـىل ٔان املـاء مبجـرد مالقـاة النجاسـة + 

وحنن ال نتعبد �لظن، نتعبد ٕاال �ليقني، فهنـا مل حيـدث يقـني وحنن ال نتعبد �لظن، نتعبد ٕاال �ليقني، فهنـا مل حيـدث يقـني وحنن ال نتعبد �لظن، نتعبد ٕاال �ليقني، فهنـا مل حيـدث يقـني وحنن ال نتعبد �لظن، نتعبد ٕاال �ليقني، فهنـا مل حيـدث يقـني ينجس ملظنة التغيري،ينجس ملظنة التغيري،ينجس ملظنة التغيري،ينجس ملظنة التغيري،
        . . . . مبجرد مالقاة النجاسة +مبجرد مالقاة النجاسة +مبجرد مالقاة النجاسة +مبجرد مالقاة النجاسة +حىت نقول ٔان املاء تنجس حىت نقول ٔان املاء تنجس حىت نقول ٔان املاء تنجس حىت نقول ٔان املاء تنجس 

 قول إالمام ما� ورحجه شـيخ إالسالم ابن تميية وكثري مـن اخللـف  قول إالمام ما� ورحجه شـيخ إالسالم ابن تميية وكثري مـن اخللـف  قول إالمام ما� ورحجه شـيخ إالسالم ابن تميية وكثري مـن اخللـف  قول إالمام ما� ورحجه شـيخ إالسالم ابن تميية وكثري مـن اخللـف ::::والراجحوالراجحوالراجحوالراجح
ٔان املاء القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغري فيه ٔاحـد ٔاوصـافه الثالثـة فهـو �ق ٔان املاء القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغري فيه ٔاحـد ٔاوصـافه الثالثـة فهـو �ق ٔان املاء القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغري فيه ٔاحـد ٔاوصـافه الثالثـة فهـو �ق ٔان املاء القليل ٕاذا وقعت فيه النجاسة ومل تغري فيه ٔاحـد ٔاوصـافه الثالثـة فهـو �ق 

        ....عىل ٔاصل خلقته طاهر مطهرعىل ٔاصل خلقته طاهر مطهرعىل ٔاصل خلقته طاهر مطهرعىل ٔاصل خلقته طاهر مطهر

        :::: املنت املنت املنت املنت
        ::::املاء ٕاذا خالطه طاهراملاء ٕاذا خالطه طاهراملاء ٕاذا خالطه طاهراملاء ٕاذا خالطه طاهر: : : : املساTٔ الرابعةاملساTٔ الرابعةاملساTٔ الرابعةاملساTٔ الرابعة----۩۩۩۩    

نَان ٔاو الـسدر املاء ٕاذا املاء ٕاذا املاء ٕاذا املاء ٕاذا  نَان ٔاو الـسدر خالطته مادة طاهرة، ãٔوراق أالجشار ٔاو الصابون ٔاو االáشــْ نَان ٔاو الـسدر خالطته مادة طاهرة، ãٔوراق أالجشار ٔاو الصابون ٔاو االáشــْ نَان ٔاو الـسدر خالطته مادة طاهرة، ãٔوراق أالجشار ٔاو الصابون ٔاو االáشــْ خالطته مادة طاهرة، ãٔوراق أالجشار ٔاو الصابون ٔاو االáشــْ
ٔاو غري ذ� من املواد الطاهرة، ومل يغلب ذ� اæالط عليه، فالصحيح ٔانه طهـور ٔاو غري ذ� من املواد الطاهرة، ومل يغلب ذ� اæالط عليه، فالصحيح ٔانه طهـور ٔاو غري ذ� من املواد الطاهرة، ومل يغلب ذ� اæالط عليه، فالصحيح ٔانه طهـور ٔاو غري ذ� من املواد الطاهرة، ومل يغلب ذ� اæالط عليه، فالصحيح ٔانه طهـور 

ْن ُكْنـُمتْ ﴿﴿﴿﴿: : : : جيوز التطهر به من احلدث والنجاسة، ٔالن هللا ســبحانه وتعـاىل قـالجيوز التطهر به من احلدث والنجاسة، ٔالن هللا ســبحانه وتعـاىل قـالجيوز التطهر به من احلدث والنجاسة، ٔالن هللا ســبحانه وتعـاىل قـالجيوز التطهر به من احلدث والنجاسة، ٔالن هللا ســبحانه وتعـاىل قـال
é
ْن ُكْنـُمتْ َوا
é
ْن ُكْنـُمتْ َوا
é
ْن ُكْنـُمتْ َوا
é
َوا

ُدوا َماًء َمْرَىض اêْو عََىل َسَفٍر اêْو َجاءَ َمْرَىض اêْو عََىل َسَفٍر اêْو َجاءَ َمْرَىض اêْو عََىل َسَفٍر اêْو َجاءَ َمْرَىض اêْو عََىل َسَفٍر اêْو َجاءَ  َِّساَء فََملْ َجتِ ُمتُ الن ُدوا َماًء  اêَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ اêْو َالَمسـْ َِّساَء فََملْ َجتِ ُمتُ الن ُدوا َماًء  اêَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ اêْو َالَمسـْ َِّساَء فََملْ َجتِ ُمتُ الن ُدوا َماًء  اêَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ اêْو َالَمسـْ َِّساَء فََملْ َجتِ ُمتُ الن  اêَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ اêْو َالَمسـْ
ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َواêيِْديُمكْ  ُموا َصِعيًدا َطّيِ qيِْديُمكْ فَتََيمêًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َوا ُموا َصِعيًدا َطّيِ qيِْديُمكْ فَتََيمêًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َوا ُموا َصِعيًدا َطّيِ qيِْديُمكْ فَتََيمêًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َوا ُموا َصِعيًدا َطّيِ q٤٣٤٣٤٣٤٣: : : : النساءالنساءالنساءالنساء [ [ [ [﴾﴾﴾﴾فَتََيم.[.[.[.[        

ال فرق بني املـاء اخلـالص ال فرق بني املـاء اخلـالص ال فرق بني املـاء اخلـالص ال فرق بني املـاء اخلـالص . . . . فلفظ املاء يف االٓية نكرة يف سـياق النفي، فيعم لك ماءفلفظ املاء يف االٓية نكرة يف سـياق النفي، فيعم لك ماءفلفظ املاء يف االٓية نكرة يف سـياق النفي، فيعم لك ماءفلفظ املاء يف االٓية نكرة يف سـياق النفي، فيعم لك ماء
        ....واæلوطواæلوطواæلوطواæلوط

َ للنـسوة الـاليت مقـن بتجهـزي ابنتـه qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qللنـسوة الـاليت مقـن بتجهـزي ابنتـهولقو+ َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qللنـسوة الـاليت مقـن بتجهـزي ابنتـهولقو+ َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qللنـسوة الـاليت مقـن بتجهـزي ابنتـهولقو+ َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qٔاو ««««: : : : ولقو+ َصىل Mًٔاو اغـسلهنا ثـال Mًٔاو اغـسلهنا ثـال Mًٔاو اغـسلهنا ثـال Mًاغـسلهنا ثـال
مخسًا، ٔاو ٔاكرث من ذ� ٕان رٔاينت، مباء وسدر، واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا مخسًا، ٔاو ٔاكرث من ذ� ٕان رٔاينت، مباء وسدر، واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا مخسًا، ٔاو ٔاكرث من ذ� ٕان رٔاينت، مباء وسدر، واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا مخسًا، ٔاو ٔاكرث من ذ� ٕان رٔاينت، مباء وسدر، واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا 

        ....»»»»من اكفورمن اكفورمن اكفورمن اكفور

        .... الشرح الشرح الشرح الشرح
ب املاء الطهور ب املاء الطهور ب املاء الطهور ب املاء الطهور أالول ٕاذا خالطه جناسة، طيأالول ٕاذا خالطه جناسة، طيأالول ٕاذا خالطه جناسة، طيأالول ٕاذا خالطه جناسة، طي)  )  )  )  املاء ٕاذا خالطه طاهراملاء ٕاذا خالطه طاهراملاء ٕاذا خالطه طاهراملاء ٕاذا خالطه طاهر: : : : املساTٔ الرابعةاملساTٔ الرابعةاملساTٔ الرابعةاملساTٔ الرابعة((((
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        . . . . ٕاذا خالطه طاهرٕاذا خالطه طاهرٕاذا خالطه طاهرٕاذا خالطه طاهر

نَان ٔاو السدر (((( نَان ٔاو السدر املاء ٕاذا خالطته مادة طاهرة، ãٔوراق أالجشار ٔاو الصابون ٔاو االáشـْ نَان ٔاو السدر املاء ٕاذا خالطته مادة طاهرة، ãٔوراق أالجشار ٔاو الصابون ٔاو االáشـْ نَان ٔاو السدر املاء ٕاذا خالطته مادة طاهرة، ãٔوراق أالجشار ٔاو الصابون ٔاو االáشـْ املاء ٕاذا خالطته مادة طاهرة، ãٔوراق أالجشار ٔاو الصابون ٔاو االáشـْ
ٔاو غري ذ� من املواد الطاهرة، ومل يغلب ذ� اæالط عليه، فالصحيح ٔانه طهـور ٔاو غري ذ� من املواد الطاهرة، ومل يغلب ذ� اæالط عليه، فالصحيح ٔانه طهـور ٔاو غري ذ� من املواد الطاهرة، ومل يغلب ذ� اæالط عليه، فالصحيح ٔانه طهـور ٔاو غري ذ� من املواد الطاهرة، ومل يغلب ذ� اæالط عليه، فالصحيح ٔانه طهـور 

ْن ﴿﴿﴿﴿: : : : جيوز التطهر به من احلدث والنجاسة، ٔالن هللا ســبحانه وتعـاىل قـالجيوز التطهر به من احلدث والنجاسة، ٔالن هللا ســبحانه وتعـاىل قـالجيوز التطهر به من احلدث والنجاسة، ٔالن هللا ســبحانه وتعـاىل قـالجيوز التطهر به من احلدث والنجاسة، ٔالن هللا ســبحانه وتعـاىل قـال    
é
ْن َوا
é
ْن َوا
é
ْن َوا
é
ُكْنـُمتْ ُكْنـُمتْ ُكْنـُمتْ ُكْنـُمتْ َوا

ُدوا َماًء     َمْرَىض اêْو عََىل َمْرَىض اêْو عََىل َمْرَىض اêْو عََىل َمْرَىض اêْو عََىل  َِّساَء فََملْ َجتِ ُمتُ الن ُدوا َماًء َسَفٍر اêْو َجاَء اêَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ اêْو َالَمسـْ َِّساَء فََملْ َجتِ ُمتُ الن ُدوا َماًء َسَفٍر اêْو َجاَء اêَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ اêْو َالَمسـْ َِّساَء فََملْ َجتِ ُمتُ الن ُدوا َماًء َسَفٍر اêْو َجاَء اêَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ اêْو َالَمسـْ َِّساَء فََملْ َجتِ ُمتُ الن َسَفٍر اêْو َجاَء اêَحٌد ِمنُْمكْ ِمَن الَْغائِطِ اêْو َالَمسـْ
ًبا  ُموا َصِعيًدا َطّيِ qًبا فَتََيم ُموا َصِعيًدا َطّيِ qًبا فَتََيم ُموا َصِعيًدا َطّيِ qًبا فَتََيم ُموا َصِعيًدا َطّيِ qيِْديُمكْ     فَتََيمêيِْديُمكْ فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َواêيِْديُمكْ فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َواêيِْديُمكْ فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َواê٤٣٤٣٤٣٤٣: : : : النساءالنساءالنساءالنساء[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َوا.[.[.[.[            

ُدوا َماءً  ﴿ ﴿ ﴿ ﴿فلفظ املاء يف االٓية نكرة يف سـياق النفيفلفظ املاء يف االٓية نكرة يف سـياق النفيفلفظ املاء يف االٓية نكرة يف سـياق النفيفلفظ املاء يف االٓية نكرة يف سـياق النفي ُدوا َماءً  فََملْ َجتِ ُدوا َماءً  فََملْ َجتِ ُدوا َماءً  فََملْ َجتِ  فلكمة مـاء نكـرة يف  فلكمة مـاء نكـرة يف  فلكمة مـاء نكـرة يف  فلكمة مـاء نكـرة يف )))) ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ فََملْ َجتِ
        . . . . سـياق النفيسـياق النفيسـياق النفيسـياق النفي

        . . . . ))))فيعم لك ماء ال فرق بني املاء اخلالص واæلوطفيعم لك ماء ال فرق بني املاء اخلالص واæلوطفيعم لك ماء ال فرق بني املاء اخلالص واæلوطفيعم لك ماء ال فرق بني املاء اخلالص واæلوط((((

 بأوراق الشجر ٔاو الصابون ٔاو نوع  بأوراق الشجر ٔاو الصابون ٔاو نوع  بأوراق الشجر ٔاو الصابون ٔاو نوع  بأوراق الشجر ٔاو الصابون ٔاو نوع مثل +،مثل +،مثل +،مثل +،املاء ماء طهور سقط فهيا يشء طاهر،املاء ماء طهور سقط فهيا يشء طاهر،املاء ماء طهور سقط فهيا يشء طاهر،املاء ماء طهور سقط فهيا يشء طاهر،
 وهذا مثل يشء دهين يقع يف املاء ٔاو السدر ٔاو غري  وهذا مثل يشء دهين يقع يف املاء ٔاو السدر ٔاو غري  وهذا مثل يشء دهين يقع يف املاء ٔاو السدر ٔاو غري  وهذا مثل يشء دهين يقع يف املاء ٔاو السدر ٔاو غري     انانانانننننمن ٔانواع الصابون ٔاو أالشـ من ٔانواع الصابون ٔاو أالشـ من ٔانواع الصابون ٔاو أالشـ من ٔانواع الصابون ٔاو أالشـ 

ذ�، لو وقعت هذه أالشـياء الطاهرة يف املاء فهنا ٔاقول املاء �ق عىل ٔاصل خلقته ذ�، لو وقعت هذه أالشـياء الطاهرة يف املاء فهنا ٔاقول املاء �ق عىل ٔاصل خلقته ذ�، لو وقعت هذه أالشـياء الطاهرة يف املاء فهنا ٔاقول املاء �ق عىل ٔاصل خلقته ذ�، لو وقعت هذه أالشـياء الطاهرة يف املاء فهنا ٔاقول املاء �ق عىل ٔاصل خلقته 
ملاذا؟ ٔالن هذه أالشـياء الطاهرة مل خترجـه عـن مـسامه و©� اشـرتطوا فهيـا القـ³ ملاذا؟ ٔالن هذه أالشـياء الطاهرة مل خترجـه عـن مـسامه و©� اشـرتطوا فهيـا القـ³ ملاذا؟ ٔالن هذه أالشـياء الطاهرة مل خترجـه عـن مـسامه و©� اشـرتطوا فهيـا القـ³ ملاذا؟ ٔالن هذه أالشـياء الطاهرة مل خترجـه عـن مـسامه و©� اشـرتطوا فهيـا القـ³ 
وليس الكرثة، مبعىن ٔاÍ ٔامايم ماء سـقط فهيـا صـابونة، هـذه الـصابونة غـريت لـون وليس الكرثة، مبعىن ٔاÍ ٔامايم ماء سـقط فهيـا صـابونة، هـذه الـصابونة غـريت لـون وليس الكرثة، مبعىن ٔاÍ ٔامايم ماء سـقط فهيـا صـابونة، هـذه الـصابونة غـريت لـون وليس الكرثة، مبعىن ٔاÍ ٔامايم ماء سـقط فهيـا صـابونة، هـذه الـصابونة غـريت لـون 

ال جيـوز اســتعام+، ال جيـوز اســتعام+، ال جيـوز اســتعام+، ال جيـوز اســتعام+، فففف    ،،،، يبقى ٔاصبح ماء بصابون يبقى ٔاصبح ماء بصابون يبقى ٔاصبح ماء بصابون يبقى ٔاصبح ماء بصابونوطعم وروطعم وروطعم وروطعم ورحيحيحيحي املاء ٔام ال؟ لو قلنا نعم املاء ٔام ال؟ لو قلنا نعم املاء ٔام ال؟ لو قلنا نعم املاء ٔام ال؟ لو قلنا نعم
 وقعت الصابونة يف مـاء كثـري وهـو مـثًال قلتـني مفـا فـوق القلتـني، هـل تغـري  وقعت الصابونة يف مـاء كثـري وهـو مـثًال قلتـني مفـا فـوق القلتـني، هـل تغـري  وقعت الصابونة يف مـاء كثـري وهـو مـثًال قلتـني مفـا فـوق القلتـني، هـل تغـري  وقعت الصابونة يف مـاء كثـري وهـو مـثًال قلتـني مفـا فـوق القلتـني، هـل تغـري لكنلكنلكنلكن

ٔاوصافه؟ لن تؤثر يف املاء ولكنه يف أاوصافه؟ لن تؤثر يف املاء ولكنه يف أاوصافه؟ لن تؤثر يف املاء ولكنه يف أاوصافه؟ لن تؤثر يف املاء ولكنه يف اللللهناية امسه ماء فيه صابون ولكـن الـصابون مل هناية امسه ماء فيه صابون ولكـن الـصابون مل هناية امسه ماء فيه صابون ولكـن الـصابون مل هناية امسه ماء فيه صابون ولكـن الـصابون مل 
    ؟؟؟؟ يـؤثر فيـه يـؤثر فيـه يـؤثر فيـه يـؤثر فيـهيؤثر فيه، فهل جيوز اسـتعامل املاء يف هذه احلاT طاملـا ٔان الـصابون مليؤثر فيه، فهل جيوز اسـتعامل املاء يف هذه احلاT طاملـا ٔان الـصابون مليؤثر فيه، فهل جيوز اسـتعامل املاء يف هذه احلاT طاملـا ٔان الـصابون مليؤثر فيه، فهل جيوز اسـتعامل املاء يف هذه احلاT طاملـا ٔان الـصابون مل

ت هـذه أالشــياء قلـي³ ت هـذه أالشــياء قلـي³ ت هـذه أالشــياء قلـي³ ت هـذه أالشــياء قلـي³ جيوز اسـتعام+، طبعا جيوز اسـتعام+، طبعا جيوز اسـتعام+، طبعا جيوز اسـتعام+، طبعا ����م العلامء عىل هذه القـضية ٕاذا اكنـم العلامء عىل هذه القـضية ٕاذا اكنـم العلامء عىل هذه القـضية ٕاذا اكنـم العلامء عىل هذه القـضية ٕاذا اكنـ
، ملاذا قلنا هذا ال، ملاذا قلنا هذا ال، ملاذا قلنا هذا ال، ملاذا قلنا هذا ال����م؟ ٔالن ٔاÍ لو جئت معلـت مـثًال م؟ ٔالن ٔاÍ لو جئت معلـت مـثًال م؟ ٔالن ٔاÍ لو جئت معلـت مـثًال م؟ ٔالن ٔاÍ لو جئت معلـت مـثًال ككككـوب شـاي، ـوب شـاي، ـوب شـاي، ـوب شـاي، وليست كثريةوليست كثريةوليست كثريةوليست كثرية

هل الشاي غري يف املاء ٔاو مل يغري؟ نعم غري، هل اســتعمل هـذا الـشاي يف زوال هل الشاي غري يف املاء ٔاو مل يغري؟ نعم غري، هل اســتعمل هـذا الـشاي يف زوال هل الشاي غري يف املاء ٔاو مل يغري؟ نعم غري، هل اســتعمل هـذا الـشاي يف زوال هل الشاي غري يف املاء ٔاو مل يغري؟ نعم غري، هل اســتعمل هـذا الـشاي يف زوال 
        اخلبث ويف رفع احلدث ٔام ال؟ اخلبث ويف رفع احلدث ٔام ال؟ اخلبث ويف رفع احلدث ٔام ال؟ اخلبث ويف رفع احلدث ٔام ال؟ 

تغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة تغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة تغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة تغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة بيشبيشبيشبيشء جنس هذا ا©ي تلكمنا فيه منذ قليل، طيب هـذا ء جنس هذا ا©ي تلكمنا فيه منذ قليل، طيب هـذا ء جنس هذا ا©ي تلكمنا فيه منذ قليل، طيب هـذا ء جنس هذا ا©ي تلكمنا فيه منذ قليل، طيب هـذا 
تغري يشء طاهر، طاهر مع طهور يسلبه الطهورية؟ لو قلنا يسلبه الطهورية هـل تغري يشء طاهر، طاهر مع طهور يسلبه الطهورية؟ لو قلنا يسلبه الطهورية هـل تغري يشء طاهر، طاهر مع طهور يسلبه الطهورية؟ لو قلنا يسلبه الطهورية هـل تغري يشء طاهر، طاهر مع طهور يسلبه الطهورية؟ لو قلنا يسلبه الطهورية هـل 



� � � �� � � � � 	 
 � � � 	 � 	 � �� � �� 	� � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � 	 �  ! " � � �

 
	

        ينفع نرشب الشاي؟ ينفع نرشب الشاي؟ ينفع نرشب الشاي؟ ينفع نرشب الشاي؟ 

طاهر يف ذاته ومل يطهر غريه، ال يطهـر غـريه، طـاهر يف نفـسه غـري مطهـر لغـريه، طاهر يف ذاته ومل يطهر غريه، ال يطهـر غـريه، طـاهر يف نفـسه غـري مطهـر لغـريه، طاهر يف ذاته ومل يطهر غريه، ال يطهـر غـريه، طـاهر يف نفـسه غـري مطهـر لغـريه، طاهر يف ذاته ومل يطهر غريه، ال يطهـر غـريه، طـاهر يف نفـسه غـري مطهـر لغـريه، 
        . . . . ولكنه نفسه طاهر،ولكنه نفسه طاهر،ولكنه نفسه طاهر،ولكنه نفسه طاهر،

اللون ٔاو الطعم اللون ٔاو الطعم اللون ٔاو الطعم اللون ٔاو الطعم :  :  :  :  ء الطاهر لو وقع يف املاء وغريت أالوصاف الثالثة ء الطاهر لو وقع يف املاء وغريت أالوصاف الثالثة ء الطاهر لو وقع يف املاء وغريت أالوصاف الثالثة ء الطاهر لو وقع يف املاء وغريت أالوصاف الثالثة جمجمجمجممتعةمتعةمتعةمتعةهذا الهذا الهذا الهذا اليشيشيشيش
ٔاو الراحئة، هذا جيوز اسـتعام+ يف غري رفع احلدث وٕازاT اخلبث مثل الشاي، املـاء ٔاو الراحئة، هذا جيوز اسـتعام+ يف غري رفع احلدث وٕازاT اخلبث مثل الشاي، املـاء ٔاو الراحئة، هذا جيوز اسـتعام+ يف غري رفع احلدث وٕازاT اخلبث مثل الشاي، املـاء ٔاو الراحئة، هذا جيوز اسـتعام+ يف غري رفع احلدث وٕازاT اخلبث مثل الشاي، املـاء 
بلميون، ماء بلميون، ماء بلميون، ماء بلميون، ماء ببببسكر، ماء ورد، ماء سكر، ماء ورد، ماء سكر، ماء ورد، ماء سكر، ماء ورد، ماء ببببسدر، العربة يف هذا السدر، العربة يف هذا السدر، العربة يف هذا السدر، العربة يف هذا اليشيشيشيشء الطاهر ٔان يكـون ء الطاهر ٔان يكـون ء الطاهر ٔان يكـون ء الطاهر ٔان يكـون 

قه، مىت الـقه، مىت الـقه، مىت الـقه، مىت الـيشيشيشيشء الطـاهر ء الطـاهر ء الطـاهر ء الطـاهر خيخيخيخيـرـرـرـرجججج املـاء عـن  املـاء عـن  املـاء عـن  املـاء عـن كثًريا ويغلب عىل املاء فيكثًريا ويغلب عىل املاء فيكثًريا ويغلب عىل املاء فيكثًريا ويغلب عىل املاء فيخخخخرجه عن ٕاطالرجه عن ٕاطالرجه عن ٕاطالرجه عن ٕاطال
        . . . . ٕاطالقه ٕان غري ٔاوصافه الثالثة ٕاطالقه ٕان غري ٔاوصافه الثالثة ٕاطالقه ٕان غري ٔاوصافه الثالثة ٕاطالقه ٕان غري ٔاوصافه الثالثة جمجمجمجممتعة، اللون والطعم والراحئةمتعة، اللون والطعم والراحئةمتعة، اللون والطعم والراحئةمتعة، اللون والطعم والراحئة

هذا املاء يـصري طـاهًرا هذا املاء يـصري طـاهًرا هذا املاء يـصري طـاهًرا هذا املاء يـصري طـاهًرا  هل  هل  هل  هل لو غري وصفني فقط من املاء ومل يغري الوصف الثالث لو غري وصفني فقط من املاء ومل يغري الوصف الثالث لو غري وصفني فقط من املاء ومل يغري الوصف الثالث لو غري وصفني فقط من املاء ومل يغري الوصف الثالث 
 وقعت  وقعت  وقعت  وقعت : : : : مثا+مثا+مثا+مثا+، ، ، ، ؟؟؟؟مطهرا يعين يكون عىل حا+ طهور ٔام يتحول ٕاىل طاهر غري مطهرمطهرا يعين يكون عىل حا+ طهور ٔام يتحول ٕاىل طاهر غري مطهرمطهرا يعين يكون عىل حا+ طهور ٔام يتحول ٕاىل طاهر غري مطهرمطهرا يعين يكون عىل حا+ طهور ٔام يتحول ٕاىل طاهر غري مطهر

    تتتت سـلب سـلب سـلب سـلباملـاءاملـاءاملـاءاملـاء    هـذاهـذاهـذاهـذا، هـل ، هـل ، هـل ، هـل احئـةاحئـةاحئـةاحئـةء، فغـريت اللـون والطعـم ومل تغـري الر ء، فغـريت اللـون والطعـم ومل تغـري الر ء، فغـريت اللـون والطعـم ومل تغـري الر ء، فغـريت اللـون والطعـم ومل تغـري الر صابونة يف املـاصابونة يف املـاصابونة يف املـاصابونة يف املـا
 ٔاو �ق عىل خلقته؟ الراحج ٔانه �ق عىل خلقته، ٕاذن البد ٔان تضع ضابط  ٔاو �ق عىل خلقته؟ الراحج ٔانه �ق عىل خلقته، ٕاذن البد ٔان تضع ضابط  ٔاو �ق عىل خلقته؟ الراحج ٔانه �ق عىل خلقته، ٕاذن البد ٔان تضع ضابط  ٔاو �ق عىل خلقته؟ الراحج ٔانه �ق عىل خلقته، ٕاذن البد ٔان تضع ضابط يتهيتهيتهيتهطهورطهورطهورطهور

 ٕاذا خالطه طـاهر البـد ٔان يغـري ٔاوصـافه الثالثـة  ٕاذا خالطه طـاهر البـد ٔان يغـري ٔاوصـافه الثالثـة  ٕاذا خالطه طـاهر البـد ٔان يغـري ٔاوصـافه الثالثـة  ٕاذا خالطه طـاهر البـد ٔان يغـري ٔاوصـافه الثالثـة جمجمجمجممتعـة حـىت يـسلبه متعـة حـىت يـسلبه متعـة حـىت يـسلبه متعـة حـىت يـسلبه ءءءءللمساTٔ املاللمساTٔ املاللمساTٔ املاللمساTٔ املا
 عـن ٕاطالقـه وٕان غـري  عـن ٕاطالقـه وٕان غـري  عـن ٕاطالقـه وٕان غـري  عـن ٕاطالقـه وٕان غـري الطهورية فٕان غري وصفا واحًدا من هذه أالوصاف ال الطهورية فٕان غري وصفا واحًدا من هذه أالوصاف ال الطهورية فٕان غري وصفا واحًدا من هذه أالوصاف ال الطهورية فٕان غري وصفا واحًدا من هذه أالوصاف ال خيخيخيخيررررجججج

وصفني كذ� ال وصفني كذ� ال وصفني كذ� ال وصفني كذ� ال خيخيخيخيررررجججج عن ٕاطالقه، مىت  عن ٕاطالقه، مىت  عن ٕاطالقه، مىت  عن ٕاطالقه، مىت خيخيخيخيررررجججج عن ٕاطالقه؟ عندما يتغري ٔاوصـافه  عن ٕاطالقه؟ عندما يتغري ٔاوصـافه  عن ٕاطالقه؟ عندما يتغري ٔاوصـافه  عن ٕاطالقه؟ عندما يتغري ٔاوصـافه 
الثالثة، وهذا الثالثة، وهذا الثالثة، وهذا الثالثة، وهذا ����م شــيخ إالسـالم ابـن تمييـة ٔان الـم شــيخ إالسـالم ابـن تمييـة ٔان الـم شــيخ إالسـالم ابـن تمييـة ٔان الـم شــيخ إالسـالم ابـن تمييـة ٔان الـيشيشيشيشء الطـاهر ال يـسلب املـاء ء الطـاهر ال يـسلب املـاء ء الطـاهر ال يـسلب املـاء ء الطـاهر ال يـسلب املـاء 
الطهورية وحنن قلنا ٕان هذا الالطهورية وحنن قلنا ٕان هذا الالطهورية وحنن قلنا ٕان هذا الالطهورية وحنن قلنا ٕان هذا اليشيشيشيشء الطاهر يكون قلـيًال ولـيس كثـًريا وأالدT عـىل ء الطاهر يكون قلـيًال ولـيس كثـًريا وأالدT عـىل ء الطاهر يكون قلـيًال ولـيس كثـًريا وأالدT عـىل ء الطاهر يكون قلـيًال ولـيس كثـًريا وأالدT عـىل 

        ذ� حديث ا©ي ذذ� حديث ا©ي ذذ� حديث ا©ي ذذ� حديث ا©ي ذككككرهرهرهره

ُ عَلَْيِه َوَسملqَ ----قو+ قو+ قو+ قو+ ولولولول(((( qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qٔاو ««««: : : :  للنسوة الاليت مقن بتجهزي ابنته للنسوة الاليت مقن بتجهزي ابنته للنسوة الاليت مقن بتجهزي ابنته للنسوة الاليت مقن بتجهزي ابنته----َصىل Mًٔاو اغـسلهنا ثـال Mًٔاو اغـسلهنا ثـال Mًٔاو اغـسلهنا ثـال Mًاغـسلهنا ثـال
ٔاكرث من ذ� ٕان رٔاينت، مباء وسدر، واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا ٔاكرث من ذ� ٕان رٔاينت، مباء وسدر، واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا ٔاكرث من ذ� ٕان رٔاينت، مباء وسدر، واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا ٔاكرث من ذ� ٕان رٔاينت، مباء وسدر، واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا     مخسًا، ٔاو مخسًا، ٔاو مخسًا، ٔاو مخسًا، ٔاو 
اغسلهنا ثالMً ٔاو اغسلهنا ثالMً ٔاو اغسلهنا ثالMً ٔاو اغسلهنا ثالMً ٔاو « « « « :  :  :  :   قال قال قال قال���� ومعلوم ٔان امليت يغسل مباء مطلق، النيب  ومعلوم ٔان امليت يغسل مباء مطلق، النيب  ومعلوم ٔان امليت يغسل مباء مطلق، النيب  ومعلوم ٔان امليت يغسل مباء مطلق، النيب ))))»»»»من اكفورمن اكفورمن اكفورمن اكفور
معـىن ذ� وضـعوا هـذا املـاء معـىن ذ� وضـعوا هـذا املـاء معـىن ذ� وضـعوا هـذا املـاء معـىن ذ� وضـعوا هـذا املـاء »»»»ٔاكرث مـن ذ� ٕان رٔايـنت، مبـاء وسـدر، ٔاكرث مـن ذ� ٕان رٔايـنت، مبـاء وسـدر، ٔاكرث مـن ذ� ٕان رٔايـنت، مبـاء وسـدر، ٔاكرث مـن ذ� ٕان رٔايـنت، مبـاء وسـدر،     مخسًا، ٔاو مخسًا، ٔاو مخسًا، ٔاو مخسًا، ٔاو 

سدر، ولكن هذا السدر مل سدر، ولكن هذا السدر مل سدر، ولكن هذا السدر مل سدر، ولكن هذا السدر مل خيخيخيخيرجه عن ٕاطالقه رجه عن ٕاطالقه رجه عن ٕاطالقه رجه عن ٕاطالقه ممممممممكن يكـون غـري الراحئـة فقـط ومل كن يكـون غـري الراحئـة فقـط ومل كن يكـون غـري الراحئـة فقـط ومل كن يكـون غـري الراحئـة فقـط ومل 
يغري الطعم ٔاو اللون، ومن املمكن يكون غري الطعـم والراحئـة ومل يغـري لـون املـاء، يغري الطعم ٔاو اللون، ومن املمكن يكون غري الطعـم والراحئـة ومل يغـري لـون املـاء، يغري الطعم ٔاو اللون، ومن املمكن يكون غري الطعـم والراحئـة ومل يغـري لـون املـاء، يغري الطعم ٔاو اللون، ومن املمكن يكون غري الطعـم والراحئـة ومل يغـري لـون املـاء، 
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الـسدر اكن معروفـا ٔانـه اكن الـسدر اكن معروفـا ٔانـه اكن الـسدر اكن معروفـا ٔانـه اكن الـسدر اكن معروفـا ٔانـه اكن فهذا مل يسلبه الطهورية، و©� العلامء قالوا ٕان هـذا فهذا مل يسلبه الطهورية، و©� العلامء قالوا ٕان هـذا فهذا مل يسلبه الطهورية، و©� العلامء قالوا ٕان هـذا فهذا مل يسلبه الطهورية، و©� العلامء قالوا ٕان هـذا 
        . . . . قليًال ومل يكن كثًريا و©� مل يسلب املاء الطهوريةقليًال ومل يكن كثًريا و©� مل يسلب املاء الطهوريةقليًال ومل يكن كثًريا و©� مل يسلب املاء الطهوريةقليًال ومل يكن كثًريا و©� مل يسلب املاء الطهورية

اورة واملتغري �æالطـة، اورة واملتغري �æالطـة، اورة واملتغري �æالطـة، اورة واملتغري �æالطـة، هذا طبعا الهذا طبعا الهذا طبعا الهذا طبعا ال����م املشهور، فيه م املشهور، فيه م املشهور، فيه م املشهور، فيه ����م فصلوه بني املتغري �م فصلوه بني املتغري �م فصلوه بني املتغري �م فصلوه بني املتغري �
اورة وما تغري �æالطة فأنت لو وقـع اورة وما تغري �æالطة فأنت لو وقـع اورة وما تغري �æالطة فأنت لو وقـع اورة وما تغري �æالطة فأنت لو وقـع بعض العلامء فصل قال هناك فرق ما تغري �بعض العلامء فصل قال هناك فرق ما تغري �بعض العلامء فصل قال هناك فرق ما تغري �بعض العلامء فصل قال هناك فرق ما تغري �

فتفتفتفتخخخخالط جزئياته جزئيات املاء، فأصبح يف لك جزئيـات املـاء، الط جزئياته جزئيات املاء، فأصبح يف لك جزئيـات املـاء، الط جزئياته جزئيات املاء، فأصبح يف لك جزئيـات املـاء، الط جزئياته جزئيات املاء، فأصبح يف لك جزئيـات املـاء، يشء طاهر يف املاء يشء طاهر يف املاء يشء طاهر يف املاء يشء طاهر يف املاء 
يبقى هذا املاء لو تغري �æالطة ال جيوز اسـتعام+ حىت لو تغري وصف واحد فقـط، يبقى هذا املاء لو تغري �æالطة ال جيوز اسـتعام+ حىت لو تغري وصف واحد فقـط، يبقى هذا املاء لو تغري �æالطة ال جيوز اسـتعام+ حىت لو تغري وصف واحد فقـط، يبقى هذا املاء لو تغري �æالطة ال جيوز اسـتعام+ حىت لو تغري وصف واحد فقـط، 
ـاورة؟ يعـين ٔانـت ـاورة؟ يعـين ٔانـت ـاورة؟ يعـين ٔانـت ـاورة؟ يعـين ٔانـت اورة، ماذا يعين �اورة، ماذا يعين �اورة، ماذا يعين �اورة، ماذا يعين �ال جيوز اسـتعام+، ٔاما لو تغري هذا املاء �ال جيوز اسـتعام+، ٔاما لو تغري هذا املاء �ال جيوز اسـتعام+، ٔاما لو تغري هذا املاء �ال جيوز اسـتعام+، ٔاما لو تغري هذا املاء �

ااااحححح و و و وجبجبجبجبواره ماء، وجاءت الرواره ماء، وجاءت الرواره ماء، وجاءت الرواره ماء، وجاءت الرحيحيحيحي    عىل سعىل سعىل سعىل سببببيل املثال واضع زجاجة عطر وهذا العطر فو يل املثال واضع زجاجة عطر وهذا العطر فو يل املثال واضع زجاجة عطر وهذا العطر فو يل املثال واضع زجاجة عطر وهذا العطر فو 
ؤاخذت من رؤاخذت من رؤاخذت من رؤاخذت من رحيحيحيحي هذا العطر ووضعته يف املاء، هذا تغيري �æالطة اختلط  هذا العطر ووضعته يف املاء، هذا تغيري �æالطة اختلط  هذا العطر ووضعته يف املاء، هذا تغيري �æالطة اختلط  هذا العطر ووضعته يف املاء، هذا تغيري �æالطة اختلط جبجبجبجبزئيات زئيات زئيات زئيات 
املاء ٔاو املاء ٔاو املاء ٔاو املاء ٔاو بيشبيشبيشبيشء جاوره؟ ء جاوره؟ ء جاوره؟ ء جاوره؟ بيشبيشبيشبيشء جاوره، فالء جاوره، فالء جاوره، فالء جاوره، فاليشيشيشيشء ا©ي جاور هذا جيوز اسـتعامل املاء ء ا©ي جاور هذا جيوز اسـتعامل املاء ء ا©ي جاور هذا جيوز اسـتعامل املاء ء ا©ي جاور هذا جيوز اسـتعامل املاء 

اورة ومل يتغري �æالطةاورة ومل يتغري �æالطةاورة ومل يتغري �æالطةاورة ومل يتغري �æالطة        ....مطلقا ٔالنه تغري به امطلقا ٔالنه تغري به امطلقا ٔالنه تغري به امطلقا ٔالنه تغري به ا
طــاهر مل يــسلبه ذ� الطهوريــة ٕاال ٕاذا تغــريت طــاهر مل يــسلبه ذ� الطهوريــة ٕاال ٕاذا تغــريت طــاهر مل يــسلبه ذ� الطهوريــة ٕاال ٕاذا تغــريت طــاهر مل يــسلبه ذ� الطهوريــة ٕاال ٕاذا تغــريت يبقــى املــاء الطهــور ٕاذا القــاه يشء يبقــى املــاء الطهــور ٕاذا القــاه يشء يبقــى املــاء الطهــور ٕاذا القــاه يشء يبقــى املــاء الطهــور ٕاذا القــاه يشء 

واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا مـن واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا مـن واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا مـن واجعلن يف االٓخرة اكفورًا، ٔاو شيئًا مـن « « « «     ....ٔاوصافه الثالثة ٔاوصافه الثالثة ٔاوصافه الثالثة ٔاوصافه الثالثة جمجمجمجممتعة هذا هو الضابطمتعة هذا هو الضابطمتعة هذا هو الضابطمتعة هذا هو الضابط
        ....»»»»اكفوراكفوراكفوراكفور

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت
        ::::حمك املاء املسـتعمل يف الطهارةحمك املاء املسـتعمل يف الطهارةحمك املاء املسـتعمل يف الطهارةحمك املاء املسـتعمل يف الطهارة: : : : املساTٔ اخلامسةاملساTٔ اخلامسةاملساTٔ اخلامسةاملساTٔ اخلامسة....----۩۩۩۩

ر ر ر ر  طـاه طـاه طـاه طـاه---- اكملاء املنفصل عن ٔاعـضاء املتوضـ اكملاء املنفصل عن ٔاعـضاء املتوضـ اكملاء املنفصل عن ٔاعـضاء املتوضـ اكملاء املنفصل عن ٔاعـضاء املتوضـئئئئ واملغ واملغ واملغ واملغتتتتـسلـسلـسلـسل----املاء املسـتعمل يف الطهارةاملاء املسـتعمل يف الطهارةاملاء املسـتعمل يف الطهارةاملاء املسـتعمل يف الطهارة
مطهر لغريه عىل الصحيح، يرفع احلدث ويزيل النجس، ما دام ٔانه مل يتغري منه ٔاحد مطهر لغريه عىل الصحيح، يرفع احلدث ويزيل النجس، ما دام ٔانه مل يتغري منه ٔاحد مطهر لغريه عىل الصحيح، يرفع احلدث ويزيل النجس، ما دام ٔانه مل يتغري منه ٔاحد مطهر لغريه عىل الصحيح، يرفع احلدث ويزيل النجس، ما دام ٔانه مل يتغري منه ٔاحد 

        ....الراحئة والطعم واللونالراحئة والطعم واللونالراحئة والطعم واللونالراحئة والطعم واللون: : : : أالوصاف الثالثةأالوصاف الثالثةأالوصاف الثالثةأالوصاف الثالثة
َ اكن ٕاذا توضـأ اكدوا يقتتلـون عـىل ««««: : : : ودليل طهارتهودليل طهارتهودليل طهارتهودليل طهارته qعَلَْيـِه َوَسـمل ُ qا� qاكن ٕاذا توضـأ اكدوا يقتتلـون عـىل ٔان النيب َصىل َ qعَلَْيـِه َوَسـمل ُ qا� qاكن ٕاذا توضـأ اكدوا يقتتلـون عـىل ٔان النيب َصىل َ qعَلَْيـِه َوَسـمل ُ qا� qاكن ٕاذا توضـأ اكدوا يقتتلـون عـىل ٔان النيب َصىل َ qعَلَْيـِه َوَسـمل ُ qا� qٔان النيب َصىل

َ صبq ، ، ، ، »»»»وضوئهوضوئهوضوئهوضوئه qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qؤالنه َصىل qصب َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qؤالنه َصىل qصب َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qؤالنه َصىل qصب َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qعىل جـابر مـن وضـوئه ٕاذ اكن مريـضاً  عىل جـابر مـن وضـوئه ٕاذ اكن مريـضاً  عىل جـابر مـن وضـوئه ٕاذ اكن مريـضاً  عىل جـابر مـن وضـوئه ٕاذ اكن مريـضاً ؤالنه َصىل  . . . .
َ ؤاحصحصحصحصابه ونـساءه ابه ونـساءه ابه ونـساءه ابه ونـساءه  qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qؤاولو اكن جنسًا مل جيز فعل ذ�، ؤالن النيب َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qؤاولو اكن جنسًا مل جيز فعل ذ�، ؤالن النيب َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qؤاولو اكن جنسًا مل جيز فعل ذ�، ؤالن النيب َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qولو اكن جنسًا مل جيز فعل ذ�، ؤالن النيب َصىل

َفان، ومثل هذا ال يَْسَمل من يتوضيتوضيتوضيتوضئئئئونونونوناكنوا اكنوا اكنوا اكنوا  َفان، ومثل هذا ال يَْسَمل من ِ َفان، ومثل هذا ال يَْسَمل من ِ تْوار، ويغتتتتسلون يف اسلون يف اسلون يف اسلون يف اجلجلجلِجلَفان، ومثل هذا ال يَْسَمل من ِ êتْوار، ويغ واال êتْوار، ويغ واال êتْوار، ويغ واال êيف أالقدا يف أالقدا يف أالقدا يف أالقداحححح واال 
 qيقع يف املاء من املُسـَتْعِمل، ولقو+ َصىل  qيقع يف املاء من املُسـَتْعِمل، ولقو+ َصىل  qيقع يف املاء من املُسـَتْعِمل، ولقو+ َصىل  qٔاليب هريرة وقد اكن رشارشارشارشاشششش يقع يف املاء من املُسـَتْعِمل، ولقو+ َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qٔاليب هريرة وقد اكن  ا� َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qٔاليب هريرة وقد اكن  ا� َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qٔاليب هريرة وقد اكن  ا� َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� 
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وٕاذا اكن كذ� فـٕان املـاء ال يفقـد طهوريتـه مبجـرد وٕاذا اكن كذ� فـٕان املـاء ال يفقـد طهوريتـه مبجـرد وٕاذا اكن كذ� فـٕان املـاء ال يفقـد طهوريتـه مبجـرد وٕاذا اكن كذ� فـٕان املـاء ال يفقـد طهوريتـه مبجـرد     ....»»»»ٕان املؤمن ال ينجسٕان املؤمن ال ينجسٕان املؤمن ال ينجسٕان املؤمن ال ينجس««««    ::::جنباً جنباً جنباً جنباً 
        ....مممممممماسـته +اسـته +اسـته +اسـته +

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
ٔايًضا فيه معركـة فقهيـة شـديدة ٔايًضا فيه معركـة فقهيـة شـديدة ٔايًضا فيه معركـة فقهيـة شـديدة ٔايًضا فيه معركـة فقهيـة شـديدة ) ) ) ) حمك املاء املسـتعمل يف الطهارةحمك املاء املسـتعمل يف الطهارةحمك املاء املسـتعمل يف الطهارةحمك املاء املسـتعمل يف الطهارة: : : : املساTٔ اخلامسةاملساTٔ اخلامسةاملساTٔ اخلامسةاملساTٔ اخلامسة((((

ٔاعـضاء املتوضـٔاعـضاء املتوضـٔاعـضاء املتوضـٔاعـضاء املتوضـئئئئ ٔاو املغ ٔاو املغ ٔاو املغ ٔاو املغتتتتـسل، ـسل، ـسل، ـسل، ككككيـف يـف يـف يـف املاء املسـتعمل هذا وهـو املـاء املنفـصل مـن املاء املسـتعمل هذا وهـو املـاء املنفـصل مـن املاء املسـتعمل هذا وهـو املـاء املنفـصل مـن املاء املسـتعمل هذا وهـو املـاء املنفـصل مـن 
، املاء ا©ي انفصلت منك ، املاء ا©ي انفصلت منك ، املاء ا©ي انفصلت منك ، املاء ا©ي انفصلت منك عضوعضوعضوعضوالالالالذ�؟ ؤانت تتوضأ املاء ذ�؟ ؤانت تتوضأ املاء ذ�؟ ؤانت تتوضأ املاء ذ�؟ ؤانت تتوضأ املاء ميميميمير عىل العضو وير عىل العضو وير عىل العضو وير عىل العضو ويزنزنزنزنل من ل من ل من ل من 

هذه، هل جيوز اسـتعاملها يف رفع احلدث وٕازاT اخلبث ٔاو ال، وقيل املاء املسـتعمل هذه، هل جيوز اسـتعاملها يف رفع احلدث وٕازاT اخلبث ٔاو ال، وقيل املاء املسـتعمل هذه، هل جيوز اسـتعاملها يف رفع احلدث وٕازاT اخلبث ٔاو ال، وقيل املاء املسـتعمل هذه، هل جيوز اسـتعاملها يف رفع احلدث وٕازاT اخلبث ٔاو ال، وقيل املاء املسـتعمل 
ذا ذا ذا ذا ا©ي هو ما اكن يف ٕاÍء واسـتعمÝ بعض أالفراد اكملرٔاة لو ٔان امرٔاة �لغة خلت هبا©ي هو ما اكن يف ٕاÍء واسـتعمÝ بعض أالفراد اكملرٔاة لو ٔان امرٔاة �لغة خلت هبا©ي هو ما اكن يف ٕاÍء واسـتعمÝ بعض أالفراد اكملرٔاة لو ٔان امرٔاة �لغة خلت هبا©ي هو ما اكن يف ٕاÍء واسـتعمÝ بعض أالفراد اكملرٔاة لو ٔان امرٔاة �لغة خلت هب

املاء اكنت لوحدها وتوضأت من هذا املاء ٔاو اغاملاء اكنت لوحدها وتوضأت من هذا املاء ٔاو اغاملاء اكنت لوحدها وتوضأت من هذا املاء ٔاو اغاملاء اكنت لوحدها وتوضأت من هذا املاء ٔاو اغتتتتسلت من هذا املـاء، املـاء البـايق سلت من هذا املـاء، املـاء البـايق سلت من هذا املـاء، املـاء البـايق سلت من هذا املـاء، املـاء البـايق 
            ....يف إالÍء مسوه ماء مسـتعمليف إالÍء مسوه ماء مسـتعمليف إالÍء مسوه ماء مسـتعمليف إالÍء مسوه ماء مسـتعمل

        .... املاء املنفصل عن ٔاعضاء املتوض املاء املنفصل عن ٔاعضاء املتوض املاء املنفصل عن ٔاعضاء املتوض املاء املنفصل عن ٔاعضاء املتوضئئئئ واملغ واملغ واملغ واملغتتتتسلسلسلسل::::املاء املسـتعملاملاء املسـتعملاملاء املسـتعملاملاء املسـتعملتعريف تعريف تعريف تعريف 

         ٔام ال؟  ٔام ال؟  ٔام ال؟  ٔام ال؟  املسـتعمل املسـتعمل املسـتعمل املسـتعملهل جيوز اسـتعامل املاءهل جيوز اسـتعامل املاءهل جيوز اسـتعامل املاءهل جيوز اسـتعامل املاء    

        ::::خالف بني العلامءخالف بني العلامءخالف بني العلامءخالف بني العلامء

مهنم من قال ٔانه طاهر يف نفـسه وال يطهـر غـريه وهـذا املـشهور مـن مـذهب مهنم من قال ٔانه طاهر يف نفـسه وال يطهـر غـريه وهـذا املـشهور مـن مـذهب مهنم من قال ٔانه طاهر يف نفـسه وال يطهـر غـريه وهـذا املـشهور مـن مـذهب مهنم من قال ٔانه طاهر يف نفـسه وال يطهـر غـريه وهـذا املـشهور مـن مـذهب ----۞۞۞۞
        . . . . الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعية

        . . . . ومهنم من قال ٔانه جنس وهذا مذهب احلنفيةومهنم من قال ٔانه جنس وهذا مذهب احلنفيةومهنم من قال ٔانه جنس وهذا مذهب احلنفيةومهنم من قال ٔانه جنس وهذا مذهب احلنفية----۞۞۞۞

ومهنم من قال ٔانه طاهر مطهر يعين طهـور يعـين �يق عـىل ٔاصـل خلقتـه هـذا ومهنم من قال ٔانه طاهر مطهر يعين طهـور يعـين �يق عـىل ٔاصـل خلقتـه هـذا ومهنم من قال ٔانه طاهر مطهر يعين طهـور يعـين �يق عـىل ٔاصـل خلقتـه هـذا ومهنم من قال ٔانه طاهر مطهر يعين طهـور يعـين �يق عـىل ٔاصـل خلقتـه هـذا ----۞۞۞۞
        . . . . مذهب احلناب³ واملالكيةمذهب احلناب³ واملالكيةمذهب احلناب³ واملالكيةمذهب احلناب³ واملالكية

عضاء املتوضعضاء املتوضعضاء املتوضعضاء املتوضئئئئ واملغ واملغ واملغ واملغتتتتسل طـاهر سل طـاهر سل طـاهر سل طـاهر  ٔان املاء املنفصل من أ  ٔان املاء املنفصل من أ  ٔان املاء املنفصل من أ  ٔان املاء املنفصل من أ ::::القول الراحج والصحيحالقول الراحج والصحيحالقول الراحج والصحيحالقول الراحج والصحيح----۞۞۞۞
        . . . .  جيوز اسـتعام+ يف رفع احلدث وزوال اخلبث جيوز اسـتعام+ يف رفع احلدث وزوال اخلبث جيوز اسـتعام+ يف رفع احلدث وزوال اخلبث جيوز اسـتعام+ يف رفع احلدث وزوال اخلبث،،،،مطهرمطهرمطهرمطهر

 ٔالنه مل يتغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة، ال اللون وال الطعم  ٔالنه مل يتغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة، ال اللون وال الطعم  ٔالنه مل يتغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة، ال اللون وال الطعم  ٔالنه مل يتغري ٔاحد ٔاوصافه الثالثة، ال اللون وال الطعم ملاذا قالوا ٕانه جيوز اسـتعام+؟ملاذا قالوا ٕانه جيوز اسـتعام+؟ملاذا قالوا ٕانه جيوز اسـتعام+؟ملاذا قالوا ٕانه جيوز اسـتعام+؟
        ....وال الراحئةوال الراحئةوال الراحئةوال الراحئة
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َصـىلq َصـىلq َصـىلq َصـىلq ---- اكن ٕاذا توضأ اكدوا يقتتلون عـىل وضـوئه، ؤالنـه  اكن ٕاذا توضأ اكدوا يقتتلون عـىل وضـوئه، ؤالنـه  اكن ٕاذا توضأ اكدوا يقتتلون عـىل وضـوئه، ؤالنـه  اكن ٕاذا توضأ اكدوا يقتتلون عـىل وضـوئه، ؤالنـه ���� النيب  النيب  النيب  النيب واسـتدلوا ٔالنواسـتدلوا ٔالنواسـتدلوا ٔالنواسـتدلوا ٔالن((((
ُ عَلَ  qعَلَ ا� ُ qعَلَ ا� ُ qعَلَ ا� ُ qا� َqْيِه َوَسمل َqْيِه َوَسمل َqْيِه َوَسمل َqعىل جابر من وضوئه ٕاذ اكن مريـضاً ----ْيِه َوَسمل qعىل جابر من وضوئه ٕاذ اكن مريـضاً  صب qعىل جابر من وضوئه ٕاذ اكن مريـضاً  صب qعىل جابر من وضوئه ٕاذ اكن مريـضاً  صب qجنـسًا مل جيـز جنـسًا مل جيـز جنـسًا مل جيـز جنـسًا مل جيـز     ولـو اكن ولـو اكن ولـو اكن ولـو اكن . . . .  صب

 اكن جنـسا هـل جيـوز ٔان ٔاصـبه  اكن جنـسا هـل جيـوز ٔان ٔاصـبه  اكن جنـسا هـل جيـوز ٔان ٔاصـبه  اكن جنـسا هـل جيـوز ٔان ٔاصـبه ����لو املاء املنفصل من ٔاعضاء النـيب لو املاء املنفصل من ٔاعضاء النـيب لو املاء املنفصل من ٔاعضاء النـيب لو املاء املنفصل من ٔاعضاء النـيب ) ) ) ) فعل ذ�فعل ذ�فعل ذ�فعل ذ�
؟ ال جيـوز ذ� لـو اكن جنـسا، ؟ ال جيـوز ذ� لـو اكن جنـسا، ؟ ال جيـوز ذ� لـو اكن جنـسا، ؟ ال جيـوز ذ� لـو اكن جنـسا، ����عىل جابر، هل جيوز ٔان يقتتل عليه الـصحابة عىل جابر، هل جيوز ٔان يقتتل عليه الـصحابة عىل جابر، هل جيوز ٔان يقتتل عليه الـصحابة عىل جابر، هل جيوز ٔان يقتتل عليه الـصحابة 

نرد عىل احلنفية ٔالن املـاء طـاهر نرد عىل احلنفية ٔالن املـاء طـاهر نرد عىل احلنفية ٔالن املـاء طـاهر نرد عىل احلنفية ٔالن املـاء طـاهر : : : : لللل    ����ننننتتتتباه ٕاليه، قاباه ٕاليه، قاباه ٕاليه، قاباه ٕاليه، قا����ولو اكن جنسا للفت النيب ولو اكن جنسا للفت النيب ولو اكن جنسا للفت النيب ولو اكن جنسا للفت النيب 
التقى مع طاهر فكيف ينجس، ٔالن املؤمن ال ينجس، حىت االتقى مع طاهر فكيف ينجس، ٔالن املؤمن ال ينجس، حىت االتقى مع طاهر فكيف ينجس، ٔالن املؤمن ال ينجس، حىت االتقى مع طاهر فكيف ينجس، ٔالن املؤمن ال ينجس، حىت اللللهيود والنصارهيود والنصارهيود والنصارهيود والنصارىىىى، حىت ، حىت ، حىت ، حىت 
الكفار مه جناسـالكفار مه جناسـالكفار مه جناسـالكفار مه جناسـهتهتهتهتم جناسة معنوية وليست حسـية، يعين لـو هـذا املـاء انفـصل مـن م جناسة معنوية وليست حسـية، يعين لـو هـذا املـاء انفـصل مـن م جناسة معنوية وليست حسـية، يعين لـو هـذا املـاء انفـصل مـن م جناسة معنوية وليست حسـية، يعين لـو هـذا املـاء انفـصل مـن 

        . . . . ٔاعضاءمه مه جيوز ٕان ٔاÍ ٔاسـتعمÝ، يف رفع احلدث وزوال اخلبثٔاعضاءمه مه جيوز ٕان ٔاÍ ٔاسـتعمÝ، يف رفع احلدث وزوال اخلبثٔاعضاءمه مه جيوز ٕان ٔاÍ ٔاسـتعمÝ، يف رفع احلدث وزوال اخلبثٔاعضاءمه مه جيوز ٕان ٔاÍ ٔاسـتعمÝ، يف رفع احلدث وزوال اخلبث

جيوز اسـتعامل املاء املسـتعمل يف رفع اخلبث وزوال اخلبث جيوز اسـتعامل املاء املسـتعمل يف رفع اخلبث وزوال اخلبث جيوز اسـتعامل املاء املسـتعمل يف رفع اخلبث وزوال اخلبث جيوز اسـتعامل املاء املسـتعمل يف رفع اخلبث وزوال اخلبث  ال  ال  ال  ال ::::إالمام الشافعي قالإالمام الشافعي قالإالمام الشافعي قالإالمام الشافعي قال
ٕاذا توضأ ٔاحـدٕاذا توضأ ٔاحـدٕاذا توضأ ٔاحـدٕاذا توضأ ٔاحـدمكمكمكمك فغـسل و فغـسل و فغـسل و فغـسل و����ـه ـه ـه ـه خفخفخفخفرجـت رجـت رجـت رجـت ««««: : : :  قال قال قال قال����ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب : : : :  لع³ دقيقة قال لع³ دقيقة قال لع³ دقيقة قال لع³ دقيقة قال::::قالقالقالقال

ٔانت تغسل ؤانت تغسل ؤانت تغسل ؤانت تغسل و����ك املاء املك املاء املك املاء املك املاء املتتتتساقط من وساقط من وساقط من وساقط من و����ك ك ك ك »  »  »  »  اخلطا¹ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاءاخلطا¹ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاءاخلطا¹ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاءاخلطا¹ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاء
هـذه ٔاخــذت ا©نــوب واملعــاهـذه ٔاخــذت ا©نــوب واملعــاهـذه ٔاخــذت ا©نــوب واملعــاهـذه ٔاخــذت ا©نــوب واملعــايصيصيصيص وســقطت، تغـسل يــدك نفــسك القــصة خرجــت  وســقطت، تغـسل يــدك نفــسك القــصة خرجــت  وســقطت، تغـسل يــدك نفــسك القــصة خرجــت  وســقطت، تغـسل يــدك نفــسك القــصة خرجــت 

        . . . . خلطا¹ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاء، فقال ٕان هذا املاء ملوث �©نوب واالMٓمخلطا¹ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاء، فقال ٕان هذا املاء ملوث �©نوب واالMٓمخلطا¹ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاء، فقال ٕان هذا املاء ملوث �©نوب واالMٓمخلطا¹ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاء، فقال ٕان هذا املاء ملوث �©نوب واالMٓماااا

النجاسة هنا جناسة حسـية، ا©نـوب واملعـاالنجاسة هنا جناسة حسـية، ا©نـوب واملعـاالنجاسة هنا جناسة حسـية، ا©نـوب واملعـاالنجاسة هنا جناسة حسـية، ا©نـوب واملعـايصيصيصيص هـذا جـرم  هـذا جـرم  هـذا جـرم  هـذا جـرم ظظظظـاهر؟ ال، هـذا يشء ـاهر؟ ال، هـذا يشء ـاهر؟ ال، هـذا يشء ـاهر؟ ال، هـذا يشء 
معنوي وليس حسـيا، و©� حنـن لـو قلنـا ٕانـه يشء حـمعنوي وليس حسـيا، و©� حنـن لـو قلنـا ٕانـه يشء حـمعنوي وليس حسـيا، و©� حنـن لـو قلنـا ٕانـه يشء حـمعنوي وليس حسـيا، و©� حنـن لـو قلنـا ٕانـه يشء حـيسيسيسيس يبقـى معـىن ذ� ٔان  يبقـى معـىن ذ� ٔان  يبقـى معـىن ذ� ٔان  يبقـى معـىن ذ� ٔان 

 ٔابـًدا، ٕاذن تكـون النجاسـة  ٔابـًدا، ٕاذن تكـون النجاسـة  ٔابـًدا، ٕاذن تكـون النجاسـة  ٔابـًدا، ٕاذن تكـون النجاسـة إالنسان ٔاصÝ جنس، وإالنسان ٔاصÝ جنس، وإالنسان ٔاصÝ جنس، وإالنسان ٔاصÝ جنس، و$$$$ام اغام اغام اغام اغتتتتسل وسل وسل وسل و$$$$ام توضأ ال يطهرام توضأ ال يطهرام توضأ ال يطهرام توضأ ال يطهر
        . . . .  وليست حسـية وليست حسـية وليست حسـية وليست حسـيةةةةةمعنويمعنويمعنويمعنوي

ُ عَلَْيِه َوَسملqَ ----ؤالن النيب ؤالن النيب ؤالن النيب ؤالن النيب     جنسًا مل جيز فعل ذ�جنسًا مل جيز فعل ذ�جنسًا مل جيز فعل ذ�جنسًا مل جيز فعل ذ�    ولو اكن ولو اكن ولو اكن ولو اكن : (: (: (: (يقوليقوليقوليقول qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qؤا ؤا ؤا ؤاحصحصحصحصابه ابه ابه ابه ----َصىل 
َفـان    ونساءه اكنوا يتوضونساءه اكنوا يتوضونساءه اكنوا يتوضونساءه اكنوا يتوضئئئئون ون ون ون  َفـانِ َفـانِ تْوار، ويغتتتتـسلون يف اـسلون يف اـسلون يف اـسلون يف اجلجلجلِجلَفـانِ êتْوار، ويغ واال êتْوار، ويغ واال êتْوار، ويغ واال êطبعـا أالتـوار طبعـا أالتـوار طبعـا أالتـوار طبعـا أالتـوار     ))))يف أالقدايف أالقدايف أالقدايف أالقداحححح واال

        . . . . هذا ٕاÍء يرشبوا منه، واهذا ٕاÍء يرشبوا منه، واهذا ٕاÍء يرشبوا منه، واهذا ٕاÍء يرشبوا منه، واجلجلجلجلفنة هذه القصعةفنة هذه القصعةفنة هذه القصعةفنة هذه القصعة

يعين أالمـايعين أالمـايعين أالمـايعين أالمـاككككن اكن فهيـا ن اكن فهيـا ن اكن فهيـا ن اكن فهيـا ) ) ) ) من املُسـَتْعِملمن املُسـَتْعِملمن املُسـَتْعِملمن املُسـَتْعِمل    ومثل هذا ال يَْسَمل من رشاومثل هذا ال يَْسَمل من رشاومثل هذا ال يَْسَمل من رشاومثل هذا ال يَْسَمل من رشاشششش يقع يف املاء  يقع يف املاء  يقع يف املاء  يقع يف املاء ((((
 يغ يغ يغ يغتتتتسل ويتوضأ والصحابة يتوضسل ويتوضأ والصحابة يتوضسل ويتوضأ والصحابة يتوضسل ويتوضأ والصحابة يتوضئئئئون واكنت النساء ٔايًضا ون واكنت النساء ٔايًضا ون واكنت النساء ٔايًضا ون واكنت النساء ٔايًضا ����    جمجمجمجممتعة واكن النيب متعة واكن النيب متعة واكن النيب متعة واكن النيب ياهياهياهياهامل امل امل امل 

تتوضأ من هذا املاء وطبعا ولكن ملا يكونوا، حىت ال ٔاحد يـذهب برٔاسـه ٔانـه اكنـوا تتوضأ من هذا املاء وطبعا ولكن ملا يكونوا، حىت ال ٔاحد يـذهب برٔاسـه ٔانـه اكنـوا تتوضأ من هذا املاء وطبعا ولكن ملا يكونوا، حىت ال ٔاحد يـذهب برٔاسـه ٔانـه اكنـوا تتوضأ من هذا املاء وطبعا ولكن ملا يكونوا، حىت ال ٔاحد يـذهب برٔاسـه ٔانـه اكنـوا 
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    ����ت واحد، ٔالن فيه Íت واحد، ٔالن فيه Íت واحد، ٔالن فيه Íت واحد، ٔالن فيه Íسسسس كثـري فهمهـم هكـذا، ٕانـه النـيب  كثـري فهمهـم هكـذا، ٕانـه النـيب  كثـري فهمهـم هكـذا، ٕانـه النـيب  كثـري فهمهـم هكـذا، ٕانـه النـيب جمجمجمجممتعني يتوضمتعني يتوضمتعني يتوضمتعني يتوضئئئئوا يف وقوا يف وقوا يف وقوا يف وق
ٔاجاز ٔاجاز ٔاجاز ٔاجاز ����ختالط، ٕانه اكن يتوضأ هو والنساء، طبعا العلامء قالوا هـو ونـساءه يبقـى ختالط، ٕانه اكن يتوضأ هو والنساء، طبعا العلامء قالوا هـو ونـساءه يبقـى ختالط، ٕانه اكن يتوضأ هو والنساء، طبعا العلامء قالوا هـو ونـساءه يبقـى ختالط، ٕانه اكن يتوضأ هو والنساء، طبعا العلامء قالوا هـو ونـساءه يبقـى 
خرجنا من الخرجنا من الخرجنا من الخرجنا من ال����م عن م عن م عن م عن ����ختالط ٔاو ٔان الرجال اكنوا يتوضختالط ٔاو ٔان الرجال اكنوا يتوضختالط ٔاو ٔان الرجال اكنوا يتوضختالط ٔاو ٔان الرجال اكنوا يتوضئئئئون وكذ� ٔايًضا النساء ون وكذ� ٔايًضا النساء ون وكذ� ٔايًضا النساء ون وكذ� ٔايًضا النساء 

        . . . . حدحدحدحد من هذا املاء وال يشرتط ٔان جيمتع ا من هذا املاء وال يشرتط ٔان جيمتع ا من هذا املاء وال يشرتط ٔان جيمتع ا من هذا املاء وال يشرتط ٔان جيمتع اجلجلجلجلنسان يف آن وانسان يف آن وانسان يف آن وانسان يف آن واأنأنأنأنيتوضيتوضيتوضيتوضككككن ن ن ن 

ُ عَلَْيِه َوَسملqَ ----ولقو+ ولقو+ ولقو+ ولقو+ (((( qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qيـنجسيـنجسيـنجسيـنجس    ٕان املؤمن ال ٕان املؤمن ال ٕان املؤمن ال ٕان املؤمن ال ««««: : : :  ٔاليب هريرة وقد اكن جنباً  ٔاليب هريرة وقد اكن جنباً  ٔاليب هريرة وقد اكن جنباً  ٔاليب هريرة وقد اكن جنباً ----َصىل«««« . . . .
يبقـى املـاء املـسـتعمل يبقـى املـاء املـسـتعمل يبقـى املـاء املـسـتعمل يبقـى املـاء املـسـتعمل ) ) ) ) وٕاذا اكن كذ� فٕان املاء ال يفقد طهوريته مبجرد وٕاذا اكن كذ� فٕان املاء ال يفقد طهوريته مبجرد وٕاذا اكن كذ� فٕان املاء ال يفقد طهوريته مبجرد وٕاذا اكن كذ� فٕان املاء ال يفقد طهوريته مبجرد مممممممماسـته +اسـته +اسـته +اسـته +

هو املنفصل من ٔاعضاء املتوضهو املنفصل من ٔاعضاء املتوضهو املنفصل من ٔاعضاء املتوضهو املنفصل من ٔاعضاء املتوضئئئئ ٔاو املغ ٔاو املغ ٔاو املغ ٔاو املغتتتتسل، عىل الراحج ٔانـه يرفـع احلـدث ويزيـل سل، عىل الراحج ٔانـه يرفـع احلـدث ويزيـل سل، عىل الراحج ٔانـه يرفـع احلـدث ويزيـل سل، عىل الراحج ٔانـه يرفـع احلـدث ويزيـل 
    ���� وصب النيب  وصب النيب  وصب النيب  وصب النيب ���� ٔان الصحابة اكدوا يقتتلون عىل وضوء النيب  ٔان الصحابة اكدوا يقتتلون عىل وضوء النيب  ٔان الصحابة اكدوا يقتتلون عىل وضوء النيب  ٔان الصحابة اكدوا يقتتلون عىل وضوء النيب ::::ليلليلليلليلوا�وا�وا�وا�....اخلبث اخلبث اخلبث اخلبث 

 يتوضأ  يتوضأ  يتوضأ  يتوضأ ���� ولو اكن جنسا ملا جاز ذ� وكذ� اكن النيب  ولو اكن جنسا ملا جاز ذ� وكذ� اكن النيب  ولو اكن جنسا ملا جاز ذ� وكذ� اكن النيب  ولو اكن جنسا ملا جاز ذ� وكذ� اكن النيب ����عىل جابر من وضوءه عىل جابر من وضوءه عىل جابر من وضوءه عىل جابر من وضوءه 
        .... من ماء واحد من ماء واحد من ماء واحد من ماء واحدأنأنأنأنيتوضيتوضيتوضيتوض ونساء املؤمنني اكنوا  ونساء املؤمنني اكنوا  ونساء املؤمنني اكنوا  ونساء املؤمنني اكنوا ����هو ؤاهو ؤاهو ؤاهو ؤاحصحصحصحصابه ابه ابه ابه 

        ::::املنتاملنتاملنتاملنت
        ::::اêْسَار االٓدميني وهبمية أالنعاماêْسَار االٓدميني وهبمية أالنعاماêْسَار االٓدميني وهبمية أالنعاماêْسَار االٓدميني وهبمية أالنعام: : : : املساTٔ السادسةاملساTٔ السادسةاملساTٔ السادسةاملساTٔ السادسة....----۩۩۩۩

ؤر ؤرالس� ؤرالس� ؤرالس� ا بقـي يف إالÍء بعـد رشب الـشارب منـه، فـاالٓديم طـاهر، وسـؤره ا بقـي يف إالÍء بعـد رشب الـشارب منـه، فـاالٓديم طـاهر، وسـؤره ا بقـي يف إالÍء بعـد رشب الـشارب منـه، فـاالٓديم طـاهر، وسـؤره ا بقـي يف إالÍء بعـد رشب الـشارب منـه، فـاالٓديم طـاهر، وسـؤره هو مـهو مـهو مـهو مـ    ::::الس�
طاهر، سواء اكن مسلامً ٔاو اكفرًا، وكذ� اطاهر، سواء اكن مسلامً ٔاو اكفرًا، وكذ� اطاهر، سواء اكن مسلامً ٔاو اكفرًا، وكذ� اطاهر، سواء اكن مسلامً ٔاو اكفرًا، وكذ� اجلجلجلجلنب واحلائض، وقـد ثنب واحلائض، وقـد ثنب واحلائض، وقـد ثنب واحلائض، وقـد ثببببـت ٔان رسـول ـت ٔان رسـول ـت ٔان رسـول ـت ٔان رسـول 

َ قال qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qقالهللا َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qقالهللا َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qقالهللا َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qٔاأٔأاهنهنهنهنا اكنت ترشب ا اكنت ترشب ا اكنت ترشب ا اكنت ترشب : : : : وعن عاوعن عاوعن عاوعن عائئئئشةشةشةشة    ....»»»»املؤمن ال ينجساملؤمن ال ينجساملؤمن ال ينجساملؤمن ال ينجس««««: : : : هللا َصىل
 qء ويه حائض، فيأخذه رسول هللا َصىلÍمن إال qء ويه حائض، فيأخذه رسول هللا َصىلÍمن إال qء ويه حائض، فيأخذه رسول هللا َصىلÍمن إال qء ويه حائض، فيأخذه رسول هللا َصىلÍفيـضع فـاه عـىل من إال ، َ qعَلَْيِه َوَسـمل ُ qفيـضع فـاه عـىل  ا� ، َ qعَلَْيِه َوَسـمل ُ qفيـضع فـاه عـىل  ا� ، َ qعَلَْيِه َوَسـمل ُ qفيـضع فـاه عـىل  ا� ، َ qعَلَْيِه َوَسـمل ُ qا� 

        ....موضع فهياموضع فهياموضع فهياموضع فهيا
        ....وقد ٔامجع العلامء عىل طهارة سؤر ما يؤلك محله من هبمية أالنعام وغريهاوقد ٔامجع العلامء عىل طهارة سؤر ما يؤلك محله من هبمية أالنعام وغريهاوقد ٔامجع العلامء عىل طهارة سؤر ما يؤلك محله من هبمية أالنعام وغريهاوقد ٔامجع العلامء عىل طهارة سؤر ما يؤلك محله من هبمية أالنعام وغريها

ٔان سؤرها طاهر، وال يـؤثر ٔان سؤرها طاهر، وال يـؤثر ٔان سؤرها طاهر، وال يـؤثر ٔان سؤرها طاهر، وال يـؤثر : : : : ٔاما ما ال يؤلك محله اكلسـباع وامحلر وغريها فالصحيحٔاما ما ال يؤلك محله اكلسـباع وامحلر وغريها فالصحيحٔاما ما ال يؤلك محله اكلسـباع وامحلر وغريها فالصحيحٔاما ما ال يؤلك محله اكلسـباع وامحلر وغريها فالصحيح
        ....يف املاء، ويف املاء، ويف املاء، ويف املاء، وخبخبخبخباصة ٕاذا اكن املاء كثرياً اصة ٕاذا اكن املاء كثرياً اصة ٕاذا اكن املاء كثرياً اصة ٕاذا اكن املاء كثرياً 

        ....ليًال وتغريq ليًال وتغريq ليًال وتغريq ليًال وتغريq ببببسسسسببببب رشهبا منه، فٕانه ينجسب رشهبا منه، فٕانه ينجسب رشهبا منه، فٕانه ينجسب رشهبا منه، فٕانه ينجسٔاما ٕاذا اكن املاء ق ٔاما ٕاذا اكن املاء ق ٔاما ٕاذا اكن املاء ق ٔاما ٕاذا اكن املاء ق 
ئئئئل عن املاء، ومـا ل عن املاء، ومـا ل عن املاء، ومـا ل عن املاء، ومـا : : : : احلديث السابق، وفيهاحلديث السابق، وفيهاحلديث السابق، وفيهاحلديث السابق، وفيه    ::::ودليل ذ�ودليل ذ�ودليل ذ�ودليل ذ� َ سـُ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qسـُٔانه َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qسـُٔانه َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qسـُٔانه َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qٔانه َصىل

وقـو+ وقـو+ وقـو+ وقـو+     ،،،،»»»»ٕاذا بلـغ املـاء قلتـني مل حيمـل اخلبـثٕاذا بلـغ املـاء قلتـني مل حيمـل اخلبـثٕاذا بلـغ املـاء قلتـني مل حيمـل اخلبـثٕاذا بلـغ املـاء قلتـني مل حيمـل اخلبـث««««: : : : ينوبه من ا�واب والسـباع، فقالينوبه من ا�واب والسـباع، فقالينوبه من ا�واب والسـباع، فقالينوبه من ا�واب والسـباع، فقال
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َ يف الهرة وقد رشبت  qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qيف الهرة وقد رشبت َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qيف الهرة وقد رشبت َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qيف الهرة وقد رشبت َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qءَصىلÍءمن إالÍءمن إالÍءمن إالÍهنهنهنهنا ليست بنجس، ٕاا ليست بنجس، ٕاا ليست بنجس، ٕاا ليست بنجس، ٕامنمنمنمنـا يه ـا يه ـا يه ـا يه ««««: : : : من إال إإإٕا
فلـو قلنـا فلـو قلنـا فلـو قلنـا فلـو قلنـا . . . . ، ؤالنـه يـشق التحـرز مهنـا يف الغالـب، ؤالنـه يـشق التحـرز مهنـا يف الغالـب، ؤالنـه يـشق التحـرز مهنـا يف الغالـب، ؤالنـه يـشق التحـرز مهنـا يف الغالـب»»»»من الطوافني عليمك والطوافـاتمن الطوافني عليمك والطوافـاتمن الطوافني عليمك والطوافـاتمن الطوافني عليمك والطوافـات

بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل أالشـياء، لبنجاسة سؤرها، ووجوب غسل أالشـياء، لبنجاسة سؤرها، ووجوب غسل أالشـياء، لبنجاسة سؤرها، ووجوب غسل أالشـياء، لاكاكاكاكن يف ذ� مشقة، ويه مرفوعة عن ن يف ذ� مشقة، ويه مرفوعة عن ن يف ذ� مشقة، ويه مرفوعة عن ن يف ذ� مشقة، ويه مرفوعة عن 
        ....هذه أالمةهذه أالمةهذه أالمةهذه أالمة

        ....ٔاما سؤر اللكب فٕانه جنس، وكذ� اخلٔاما سؤر اللكب فٕانه جنس، وكذ� اخلٔاما سؤر اللكب فٕانه جنس، وكذ� اخلٔاما سؤر اللكب فٕانه جنس، وكذ� اخلزنزنزنزنيريريرير
َ قالفعن ٔايب هريرة ريض هللافعن ٔايب هريرة ريض هللافعن ٔايب هريرة ريض هللافعن ٔايب هريرة ريض هللا    ::::ٔاما اللكبٔاما اللكبٔاما اللكبٔاما اللكب qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qقال عنه ٔان رسول هللا َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qقال عنه ٔان رسول هللا َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qقال عنه ٔان رسول هللا َصىل َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qعنه ٔان رسول هللا َصىل  : : : :

        ....»»»»طهور ٕاÍء ٔاحدطهور ٕاÍء ٔاحدطهور ٕاÍء ٔاحدطهور ٕاÍء ٔاحدمكمكمكمك ٕاذا َولََغ فيه اللكب، ٔان يغسÝ سـبع مرات، ٔاوالهن �لرتاب ٕاذا َولََغ فيه اللكب، ٔان يغسÝ سـبع مرات، ٔاوالهن �لرتاب ٕاذا َولََغ فيه اللكب، ٔان يغسÝ سـبع مرات، ٔاوالهن �لرتاب ٕاذا َولََغ فيه اللكب، ٔان يغسÝ سـبع مرات، ٔاوالهن �لرتاب««««
qُه ِرْجٌس ﴿﴿﴿﴿: : : : فلنجاسـته، وخبثه، وقذارته، قال هللا تعاىلفلنجاسـته، وخبثه، وقذارته، قال هللا تعاىلفلنجاسـته، وخبثه، وقذارته، قال هللا تعاىلفلنجاسـته، وخبثه، وقذارته، قال هللا تعاىل: : : : ؤاما اخلؤاما اخلؤاما اخلؤاما اخلزنزنزنزنيريريرير ن

é
qُه ِرْجٌس فَا ن
é
qُه ِرْجٌس فَا ن
é
qُه ِرْجٌس فَا ن
é
: : : : أالنعـامأالنعـامأالنعـامأالنعـام [ [ [ [﴾﴾﴾﴾فَا

١٤١٤١٤١٤٥٥٥٥.[.[.[.[        

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
أالسار يه مجع سؤر، مجع ق³ ٔاو أالسار يه مجع سؤر، مجع ق³ ٔاو أالسار يه مجع سؤر، مجع ق³ ٔاو أالسار يه مجع سؤر، مجع ق³ ٔاو ) ) ) ) االٓدميني وهبمية أالنعاماالٓدميني وهبمية أالنعاماالٓدميني وهبمية أالنعاماالٓدميني وهبمية أالنعاماêْسَار اêْسَار اêْسَار اêْسَار : : : : املساTٔ السادسةاملساTٔ السادسةاملساTٔ السادسةاملساTٔ السادسة((((

        ....كرثةكرثةكرثةكرثة

ؤر(((( ؤرالس� ؤرالس� ؤرالس� هو ما بقي يف إالÍء بعـد رشب الـشارب منـه، فـاالٓديم طـاهر، وسـؤره هو ما بقي يف إالÍء بعـد رشب الـشارب منـه، فـاالٓديم طـاهر، وسـؤره هو ما بقي يف إالÍء بعـد رشب الـشارب منـه، فـاالٓديم طـاهر، وسـؤره هو ما بقي يف إالÍء بعـد رشب الـشارب منـه، فـاالٓديم طـاهر، وسـؤره : : : : الس�
يعين ٔاÍ ٔارشب من إالÍء يعين ٔاÍ ٔارشب من إالÍء يعين ٔاÍ ٔارشب من إالÍء يعين ٔاÍ ٔارشب من إالÍء ككككوب من املاء وتبقى مين بعض املـاء، هـذا املـاء وب من املاء وتبقى مين بعض املـاء، هـذا املـاء وب من املاء وتبقى مين بعض املـاء، هـذا املـاء وب من املاء وتبقى مين بعض املـاء، هـذا املـاء ) ) ) ) طاهرطاهرطاهرطاهر

        . . . . املتبقي يسمى سؤر فاالٓديم طاهر وسؤره طاهراملتبقي يسمى سؤر فاالٓديم طاهر وسؤره طاهراملتبقي يسمى سؤر فاالٓديم طاهر وسؤره طاهراملتبقي يسمى سؤر فاالٓديم طاهر وسؤره طاهر

حنن عنـدÍ احنن عنـدÍ احنن عنـدÍ احنن عنـدÍ اجلجلجلجلـنس الـنس الـنس الـنس الببببـرشي ـرشي ـرشي ـرشي ) ) ) ) مسلامً ٔاو اكفرًا، وكذ� امسلامً ٔاو اكفرًا، وكذ� امسلامً ٔاو اكفرًا، وكذ� امسلامً ٔاو اكفرًا، وكذ� اجلجلجلجلنب واحلائضنب واحلائضنب واحلائضنب واحلائض    ن ن ن ن سواء اكسواء اكسواء اكسواء اك((((
لكلكلكلكه سؤره طاهر وجناسة الكفار واملرشكني جناسة معنوية وليست حسـية، طيـب ه سؤره طاهر وجناسة الكفار واملرشكني جناسة معنوية وليست حسـية، طيـب ه سؤره طاهر وجناسة الكفار واملرشكني جناسة معنوية وليست حسـية، طيـب ه سؤره طاهر وجناسة الكفار واملرشكني جناسة معنوية وليست حسـية، طيـب 
لو املرٔاة حائض هل جناسـلو املرٔاة حائض هل جناسـلو املرٔاة حائض هل جناسـلو املرٔاة حائض هل جناسـهتهتهتهتا ٔايًضا حسـية ٔاو معنوية؟ ا�م جناسـته حسـية ٔامـا يه ا ٔايًضا حسـية ٔاو معنوية؟ ا�م جناسـته حسـية ٔامـا يه ا ٔايًضا حسـية ٔاو معنوية؟ ا�م جناسـته حسـية ٔامـا يه ا ٔايًضا حسـية ٔاو معنوية؟ ا�م جناسـته حسـية ٔامـا يه 

        . . . . ككككبدن جناسة معنوية وليست حسـيةبدن جناسة معنوية وليست حسـيةبدن جناسة معنوية وليست حسـيةبدن جناسة معنوية وليست حسـية

 حـسـية؟ طيـب لـو رشب احلـائض ٔاو ا حـسـية؟ طيـب لـو رشب احلـائض ٔاو ا حـسـية؟ طيـب لـو رشب احلـائض ٔاو ا حـسـية؟ طيـب لـو رشب احلـائض ٔاو اجلجلجلجلنـب مـن إالÍء نـب مـن إالÍء نـب مـن إالÍء نـب مـن إالÍء ااااجلجلجلجلنب جناسة معنوية ٔاونب جناسة معنوية ٔاونب جناسة معنوية ٔاونب جناسة معنوية ٔاو
        ....سؤره هذا ا©ي تبقى يف إالÍء بعد الرشب طاهر ٔام جنس؟ طاهرسؤره هذا ا©ي تبقى يف إالÍء بعد الرشب طاهر ٔام جنس؟ طاهرسؤره هذا ا©ي تبقى يف إالÍء بعد الرشب طاهر ٔام جنس؟ طاهرسؤره هذا ا©ي تبقى يف إالÍء بعد الرشب طاهر ٔام جنس؟ طاهر

َ ----وقد ثوقد ثوقد ثوقد ثببببت ٔان رسول هللا ت ٔان رسول هللا ت ٔان رسول هللا ت ٔان رسول هللا (((( qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل  َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل  َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل  َ qعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qوعن وعن وعن وعن . . . . »»»»املؤمن ال ينجساملؤمن ال ينجساملؤمن ال ينجساملؤمن ال ينجس««««: : : : قالقالقالقال        ---- َصىل
ُ َصـىلq َصـىلq َصـىلq َصـىلq ----رسـول هللا رسـول هللا رسـول هللا رسـول هللا     ٔاأٔأاهنهنهنهنا اكنت ترشب مـن إالÍء ويه حـائض، فيأخـذه ا اكنت ترشب مـن إالÍء ويه حـائض، فيأخـذه ا اكنت ترشب مـن إالÍء ويه حـائض، فيأخـذه ا اكنت ترشب مـن إالÍء ويه حـائض، فيأخـذه : : : : عاعاعاعائئئئشةشةشةشة qا�  ُ qا�  ُ qا�  ُ qا� 
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 َqعَلَْيِه َوَسمل َqعَلَْيِه َوَسمل َqعَلَْيِه َوَسمل َqبأيب هو ؤايم بأيب هو ؤايم بأيب هو ؤايم بأيب هو ؤايم وهذا من حسن املعارشة وهذا من حسن املعارشة وهذا من حسن املعارشة وهذا من حسن املعارشة ) ) ) )  فيضع فاه عىل موضع فهيا فيضع فاه عىل موضع فهيا فيضع فاه عىل موضع فهيا فيضع فاه عىل موضع فهيا----عَلَْيِه َوَسمل����    
، و©� من عا، و©� من عا، و©� من عا، و©� من عاشششش �لهدي عا �لهدي عا �لهدي عا �لهدي عاشششش    خبخبخبخبـري ومـات ـري ومـات ـري ومـات ـري ومـات ����رضرضرضرضب املثل أالعىل يف لك يشء ب املثل أالعىل يف لك يشء ب املثل أالعىل يف لك يشء ب املثل أالعىل يف لك يشء 

خبخبخبخبري، ومن عاري، ومن عاري، ومن عاري، ومن عاشششش بغري الهدي فال يلومن ٕاال نفسه، ال يوجد ٔاي مشلكة عـىل وجـه  بغري الهدي فال يلومن ٕاال نفسه، ال يوجد ٔاي مشلكة عـىل وجـه  بغري الهدي فال يلومن ٕاال نفسه، ال يوجد ٔاي مشلكة عـىل وجـه  بغري الهدي فال يلومن ٕاال نفسه، ال يوجد ٔاي مشلكة عـىل وجـه 

 وســنة النـيب  وســنة النـيب  وســنة النـيب  وســنة النـيب ����عد ما يكون عـن كتـاب هللا عد ما يكون عـن كتـاب هللا عد ما يكون عـن كتـاب هللا عد ما يكون عـن كتـاب هللا أالرض بني زوجني ٕاال وجتد ٔاأالرض بني زوجني ٕاال وجتد ٔاأالرض بني زوجني ٕاال وجتد ٔاأالرض بني زوجني ٕاال وجتد ٔاهنهنهنهنم ٔابم ٔابم ٔابم ٔاب
، ول، ول، ول، ولالالالٔالسف لو رجعت ٔالي مشلكة يف الكون خاصـة �حليـاة الزوجيـة جتـد ٔان ٔسف لو رجعت ٔالي مشلكة يف الكون خاصـة �حليـاة الزوجيـة جتـد ٔان ٔسف لو رجعت ٔالي مشلكة يف الكون خاصـة �حليـاة الزوجيـة جتـد ٔان ٔسف لو رجعت ٔالي مشلكة يف الكون خاصـة �حليـاة الزوجيـة جتـد ٔان ����

        . . . .  يف عرشة النساء ٔاو عرشة النساء للرجال يف عرشة النساء ٔاو عرشة النساء للرجال يف عرشة النساء ٔاو عرشة النساء للرجال يف عرشة النساء ٔاو عرشة النساء للرجال����سسسسبهببهببهببهبا عدم الفهم ا عدم الفهم ا عدم الفهم ا عدم الفهم ببببسـنة النيب سـنة النيب سـنة النيب سـنة النيب 

 ونقل ابـن  ونقل ابـن  ونقل ابـن  ونقل ابـن     ))))وقد ٔامجع العلامء عىل طهارة سؤر ما يؤلك محله من هبمية أالنعام وغريهاوقد ٔامجع العلامء عىل طهارة سؤر ما يؤلك محله من هبمية أالنعام وغريهاوقد ٔامجع العلامء عىل طهارة سؤر ما يؤلك محله من هبمية أالنعام وغريهاوقد ٔامجع العلامء عىل طهارة سؤر ما يؤلك محله من هبمية أالنعام وغريها((((
 ٕاجامع يف ذ�، سؤر هبمية أالنعام، مـا معـىن هبميـة أالنعـام؟ رشب البقـر ٔاو  ٕاجامع يف ذ�، سؤر هبمية أالنعام، مـا معـىن هبميـة أالنعـام؟ رشب البقـر ٔاو  ٕاجامع يف ذ�، سؤر هبمية أالنعام، مـا معـىن هبميـة أالنعـام؟ رشب البقـر ٔاو  ٕاجامع يف ذ�، سؤر هبمية أالنعام، مـا معـىن هبميـة أالنعـام؟ رشب البقـر ٔاو املنذراملنذراملنذراملنذر

        . . . . ااااجلجلجلجلامواموامواموسسسس وإالبل والغ وإالبل والغ وإالبل والغ وإالبل والغمنمنمنمن، لك هذا طاهر سؤره طاهر، لك هذا طاهر سؤره طاهر، لك هذا طاهر سؤره طاهر، لك هذا طاهر سؤره طاهر

ٔان سؤرها طاهر، وال يؤثر ٔان سؤرها طاهر، وال يؤثر ٔان سؤرها طاهر، وال يؤثر ٔان سؤرها طاهر، وال يؤثر : : : : ٔاما ما ال يؤلك محله اكلسـباع وامحلر وغريها فالصحيحٔاما ما ال يؤلك محله اكلسـباع وامحلر وغريها فالصحيحٔاما ما ال يؤلك محله اكلسـباع وامحلر وغريها فالصحيحٔاما ما ال يؤلك محله اكلسـباع وامحلر وغريها فالصحيح((((
مفا فوق وصـارت فيـه مفا فوق وصـارت فيـه مفا فوق وصـارت فيـه مفا فوق وصـارت فيـه  يعين لو قلتني ٔاو قلتني  يعين لو قلتني ٔاو قلتني  يعين لو قلتني ٔاو قلتني  يعين لو قلتني ٔاو قلتني ))))ووووخبخبخبخباصة ٕاذا اكن املاء كثرياً اصة ٕاذا اكن املاء كثرياً اصة ٕاذا اكن املاء كثرياً اصة ٕاذا اكن املاء كثرياً     يف املاء، يف املاء، يف املاء، يف املاء، 

        . . . . ا�واب والسـباع والوحوا�واب والسـباع والوحوا�واب والسـباع والوحوا�واب والسـباع والوحوشششش هذا املاء طاهر ٔالن سؤر هذه أالشـياء طاهر هذا املاء طاهر ٔالن سؤر هذه أالشـياء طاهر هذا املاء طاهر ٔالن سؤر هذه أالشـياء طاهر هذا املاء طاهر ٔالن سؤر هذه أالشـياء طاهر

    ككككيـف؟ مـن املمكـن يـف؟ مـن املمكـن يـف؟ مـن املمكـن يـف؟ مـن املمكـن ))))ٔاما ٕاذا اكن املاء قليًال وتغريq ٔاما ٕاذا اكن املاء قليًال وتغريq ٔاما ٕاذا اكن املاء قليًال وتغريq ٔاما ٕاذا اكن املاء قليًال وتغريq ببببسسسسببببب رشهبا منه، فٕانه ينجسب رشهبا منه، فٕانه ينجسب رشهبا منه، فٕانه ينجسب رشهبا منه، فٕانه ينجس((((
ففففاكاكاكاكن ا�م يف مفه مـن ٔاثـر ٔان ا�م يف مفه مـن ٔاثـر ٔان ا�م يف مفه مـن ٔاثـر ٔان ا�م يف مفه مـن ٔاثـر ٔالكلكلكلكـه لهـذه الفريـسة ـه لهـذه الفريـسة ـه لهـذه الفريـسة ـه لهـذه الفريـسة     يكون سـبع من السـباع ٔالك فريسة يكون سـبع من السـباع ٔالك فريسة يكون سـبع من السـباع ٔالك فريسة يكون سـبع من السـباع ٔالك فريسة 

يًال فتغري هـذا املـاء حيهنـا يكـون هـذا املـاء جنـس ال يًال فتغري هـذا املـاء حيهنـا يكـون هـذا املـاء جنـس ال يًال فتغري هـذا املـاء حيهنـا يكـون هـذا املـاء جنـس ال يًال فتغري هـذا املـاء حيهنـا يكـون هـذا املـاء جنـس ال فرشب من هذا املاء واكن قل فرشب من هذا املاء واكن قل فرشب من هذا املاء واكن قل فرشب من هذا املاء واكن قل 
qــُه جيــوز اســـتعام+ ٔالن ا�م املــسفوجيــوز اســـتعام+ ٔالن ا�م املــسفوجيــوز اســـتعام+ ٔالن ا�م املــسفوجيــوز اســـتعام+ ٔالن ا�م املــسفوحححح جنــس، ﴿ جنــس، ﴿ جنــس، ﴿ جنــس، ﴿ ن

é
qــُه ِيــٍر فَا ن
é
qــُه ِيــٍر فَا ن
é
qــُه ِيــٍر فَا ن
é
ــْسُفوحًا اêْو لَْحــَم ِخزنزنزنِزنيــٍر فَا qْو َدمــًا مêْو لَْحــَم ِخاêــْسُفوحًا ا qْو َدمــًا مêْو لَْحــَم ِخاêــْسُفوحًا ا qْو َدمــًا مêْو لَْحــَم ِخاêــْسُفوحًا ا qْو َدمــًا مêا

ِ ِبهِ  qِلَغْريِ ا� qِهلáْو ِفْسقًا اêِبهِ ِرْجٌس ا ِ qِلَغْريِ ا� qِهلáْو ِفْسقًا اêِبهِ ِرْجٌس ا ِ qِلَغْريِ ا� qِهلáْو ِفْسقًا اêِبهِ ِرْجٌس ا ِ qِلَغْريِ ا� qِهلáْو ِفْسقًا اê١٤١٤١٤١٤٥٥٥٥: : : : أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِرْجٌس ا[[[[    ....        

ُ عَلَْيِه َوَسملqَ َصىلq اَصىلq اَصىلq اَصىلq ا----ٔانه ٔانه ٔانه ٔانه : : : : احلديث السابق، وفيهاحلديث السابق، وفيهاحلديث السابق، وفيهاحلديث السابق، وفيه: : : : ودليل ذ�ودليل ذ�ودليل ذ�ودليل ذ�(((( q� َqعَلَْيِه َوَسمل ُ q� َqعَلَْيِه َوَسمل ُ q� َqعَلَْيِه َوَسمل ُ q�---- ،ئئئئل عـن املـاء، ل عـن املـاء، ل عـن املـاء، ل عـن املـاء  سـُ سـُ سـُ سـُ
، وقو+ ، وقو+ ، وقو+ ، وقو+ »»»»ٕاذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبثٕاذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبثٕاذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبثٕاذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث««««: : : : ا�واب والسـباع، فقالا�واب والسـباع، فقالا�واب والسـباع، فقالا�واب والسـباع، فقال    وما ينوبه من وما ينوبه من وما ينوبه من وما ينوبه من 

---- َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qء     يف  يف  يف  يف ----َصىلÍءالهرة وقد رشبت من إالÍءالهرة وقد رشبت من إالÍءالهرة وقد رشبت من إالÍإإإٕاهنهنهنهنا ليست بنجس، ٕاا ليست بنجس، ٕاا ليست بنجس، ٕاا ليست بنجس، ٕامنمنمنمنا يه ا يه ا يه ا يه « « « « :  :  :  :  الهرة وقد رشبت من إال
مك كثري تـدخل وختـرمك كثري تـدخل وختـرمك كثري تـدخل وختـرمك كثري تـدخل وختـرجججج عنـد عنـد عنـد عنـدمكمكمكمك     ٔاي يه تطوف علي ٔاي يه تطوف علي ٔاي يه تطوف علي ٔاي يه تطوف علي))))»»»»من الطوافني عليمك والطوافاتمن الطوافني عليمك والطوافاتمن الطوافني عليمك والطوافاتمن الطوافني عليمك والطوافات

فسيبقى فيه مشقة ٕاننا فسيبقى فيه مشقة ٕاننا فسيبقى فيه مشقة ٕاننا فسيبقى فيه مشقة ٕاننا منمنمنمننعها من ا�خول واخلرونعها من ا�خول واخلرونعها من ا�خول واخلرونعها من ا�خول واخلروجججج وسيبقى فيه مشقة ٕا وسيبقى فيه مشقة ٕا وسيبقى فيه مشقة ٕا وسيبقى فيه مشقة ٕاهنهنهنهنـا لـو قلنـا ـا لـو قلنـا ـا لـو قلنـا ـا لـو قلنـا 
هنهنهنهنا لو رشبت من إالÍء سا لو رشبت من إالÍء سا لو رشبت من إالÍء سا لو رشبت من إالÍء ستتتتنجس هذا إالÍءنجس هذا إالÍءنجس هذا إالÍءنجس هذا إالÍء         . . . . إإإٕا
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فلـو قلنـا بنجاسـة سـؤرها، ووجـوب غـسل فلـو قلنـا بنجاسـة سـؤرها، ووجـوب غـسل فلـو قلنـا بنجاسـة سـؤرها، ووجـوب غـسل فلـو قلنـا بنجاسـة سـؤرها، ووجـوب غـسل . . . . ؤالنه يشق التحرز مهنا يف الغالبؤالنه يشق التحرز مهنا يف الغالبؤالنه يشق التحرز مهنا يف الغالبؤالنه يشق التحرز مهنا يف الغالب    ((((
َوَما َجَعَل عَلَْيُمكْ ِيف َوَما َجَعَل عَلَْيُمكْ ِيف َوَما َجَعَل عَلَْيُمكْ ِيف َوَما َجَعَل عَلَْيُمكْ ِيف ﴿﴿﴿﴿) ) ) ) أالمةأالمةأالمةأالمةذ� مشقة، ويه مرفوعة عن هذه ذ� مشقة، ويه مرفوعة عن هذه ذ� مشقة، ويه مرفوعة عن هذه ذ� مشقة، ويه مرفوعة عن هذه     أالشـياء، لأالشـياء، لأالشـياء، لأالشـياء، لاكاكاكاكن يف ن يف ن يف ن يف 
يِن ِمْن َحَرججججٍٍ  ٍٍ   يِن ِمْن َحَراّ�ِ يِن ِمْن َحَراّ�ِ يِن ِمْن َحَراّ�ِ         ]. ]. ]. ]. ٧٨٧٨٧٨٧٨: : : : احلاحلاحلاحلجججج [ [ [ [    ﴾﴾﴾﴾اّ�ِ

 اللكب �تفاق سؤره جنس وما تو�  اللكب �تفاق سؤره جنس وما تو�  اللكب �تفاق سؤره جنس وما تو�  اللكب �تفاق سؤره جنس وما تو� ))))ٔاما سؤر اللكب فٕانه جنس، وكذ� اخلٔاما سؤر اللكب فٕانه جنس، وكذ� اخلٔاما سؤر اللكب فٕانه جنس، وكذ� اخلٔاما سؤر اللكب فٕانه جنس، وكذ� اخلزنزنزنزنيريريرير((((
عن اللكب واخلعن اللكب واخلعن اللكب واخلعن اللكب واخلزنزنزنزنير ٔايًضا جنس، وهذا مذهب إالمـام ٔاير ٔايًضا جنس، وهذا مذهب إالمـام ٔاير ٔايًضا جنس، وهذا مذهب إالمـام ٔاير ٔايًضا جنس، وهذا مذهب إالمـام ٔامحمحمحمحـد والـشافعي وقـول ٔاليب ـد والـشافعي وقـول ٔاليب ـد والـشافعي وقـول ٔاليب ـد والـشافعي وقـول ٔاليب 

        . . . . حنيفة رحنيفة رحنيفة رحنيفة رمحمحمحمحهم هللا مجيعاهم هللا مجيعاهم هللا مجيعاهم هللا مجيعا

ُ عَلَْيِه َوَسملqَ ---- ٔان رسول هللا  ٔان رسول هللا  ٔان رسول هللا  ٔان رسول هللا ----ريض هللا عنهريض هللا عنهريض هللا عنهريض هللا عنه---- هريرة  هريرة  هريرة  هريرة فعن ٔايبفعن ٔايبفعن ٔايبفعن ٔايب: : : : ٔاما اللكبٔاما اللكبٔاما اللكبٔاما اللكب(((( qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� qَصىل - - - -    
طهــور ٕاÍء ٔاحــدطهــور ٕاÍء ٔاحــدطهــور ٕاÍء ٔاحــدطهــور ٕاÍء ٔاحــدمكمكمكمك ٕاذا َولـَـَغ فيــه اللكــب، ٔان يغــسÝ ســـبع مــرات، ٔاوالهــن  ٕاذا َولـَـَغ فيــه اللكــب، ٔان يغــسÝ ســـبع مــرات، ٔاوالهــن  ٕاذا َولـَـَغ فيــه اللكــب، ٔان يغــسÝ ســـبع مــرات، ٔاوالهــن  ٕاذا َولـَـَغ فيــه اللكــب، ٔان يغــسÝ ســـبع مــرات، ٔاوالهــن ««««: : : : قــالقــالقــالقــال

        . . . .  يعين رشب بلسانه يف هذا إالÍء يعين رشب بلسانه يف هذا إالÍء يعين رشب بلسانه يف هذا إالÍء يعين رشب بلسانه يف هذا إالÍء))))»»»»�لرتاب�لرتاب�لرتاب�لرتاب

qُه رِجْ ﴿﴿﴿﴿: : : : فلنجاسـته، وخبثه، وقذارته، قال هللا تعاىلفلنجاسـته، وخبثه، وقذارته، قال هللا تعاىلفلنجاسـته، وخبثه، وقذارته، قال هللا تعاىلفلنجاسـته، وخبثه، وقذارته، قال هللا تعاىل: : : : ؤاما اخلؤاما اخلؤاما اخلؤاما اخلزنزنزنزنيريريرير(((( ن
é
qُه رِجْ فَا ن
é
qُه رِجْ فَا ن
é
qُه رِجْ فَا ن
é
: : : : أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام[ [ [ [ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ٌس ٌس ٌس ٌس فَا

حنن قلنا امحلار ٔاو امحلر سؤرها طاهر ٔاو جنس؟ طاهر، هل يقاحنن قلنا امحلار ٔاو امحلر سؤرها طاهر ٔاو جنس؟ طاهر، هل يقاحنن قلنا امحلار ٔاو امحلر سؤرها طاهر ٔاو جنس؟ طاهر، هل يقاحنن قلنا امحلار ٔاو امحلر سؤرها طاهر ٔاو جنس؟ طاهر، هل يقاسسسس البغـل  البغـل  البغـل  البغـل ] ] ] ] ١٤١٤١٤١٤٥٥٥٥
علهيا ٔام ال؟ نعم يقاعلهيا ٔام ال؟ نعم يقاعلهيا ٔام ال؟ نعم يقاعلهيا ٔام ال؟ نعم يقاسسسس، ملاذا؟ ٔالن البغل ؟؟؟ طيـب واحلـصان سـؤره طـاهر ٔاو ، ملاذا؟ ٔالن البغل ؟؟؟ طيـب واحلـصان سـؤره طـاهر ٔاو ، ملاذا؟ ٔالن البغل ؟؟؟ طيـب واحلـصان سـؤره طـاهر ٔاو ، ملاذا؟ ٔالن البغل ؟؟؟ طيـب واحلـصان سـؤره طـاهر ٔاو 
جنس؟ طاهر ٔالنه جيوز ٔالك حلم احلصان وهذا ٔامـر غـري معـروف عنـد كثـري مـن جنس؟ طاهر ٔالنه جيوز ٔالك حلم احلصان وهذا ٔامـر غـري معـروف عنـد كثـري مـن جنس؟ طاهر ٔالنه جيوز ٔالك حلم احلصان وهذا ٔامـر غـري معـروف عنـد كثـري مـن جنس؟ طاهر ٔالنه جيوز ٔالك حلم احلصان وهذا ٔامـر غـري معـروف عنـد كثـري مـن 

حديث ٔاسامء يف البحديث ٔاسامء يف البحديث ٔاسامء يف البحديث ٔاسامء يف البخخخخاري حنرÍ فرسا عىل اري حنرÍ فرسا عىل اري حنرÍ فرسا عىل اري حنرÍ فرسا عىل العوام ال يعرفون ٔانه جيوز ٔالك احلصان، العوام ال يعرفون ٔانه جيوز ٔالك احلصان، العوام ال يعرفون ٔانه جيوز ٔالك احلصان، العوام ال يعرفون ٔانه جيوز ٔالك احلصان، 
عهد رسول هللا فطبعهد رسول هللا فطبعهد رسول هللا فطبعهد رسول هللا فطبخخخخناها ؤاناها ؤاناها ؤاناها ؤالكلكلكلكناها، قال بعض الفقهاء يقول الربع أالول والربع االٓخر ناها، قال بعض الفقهاء يقول الربع أالول والربع االٓخر ناها، قال بعض الفقهاء يقول الربع أالول والربع االٓخر ناها، قال بعض الفقهاء يقول الربع أالول والربع االٓخر 
اكن هذا الاكن هذا الاكن هذا الاكن هذا ال����م �طل، مثل السفسطة لك هذا م �طل، مثل السفسطة لك هذا م �طل، مثل السفسطة لك هذا م �طل، مثل السفسطة لك هذا ����م �طل ال عربة، العـربة بـه ٕان م �طل ال عربة، العـربة بـه ٕان م �طل ال عربة، العـربة بـه ٕان م �طل ال عربة، العـربة بـه ٕان 
، ، ، ، احلصان احلصان احلصان احلصان لكلكلكلكه طاهر، طيب لو واحد تعافه نفسه ٔان يألك منه هـل جيـرب؟ ال جيـربه طاهر، طيب لو واحد تعافه نفسه ٔان يألك منه هـل جيـرب؟ ال جيـربه طاهر، طيب لو واحد تعافه نفسه ٔان يألك منه هـل جيـرب؟ ال جيـربه طاهر، طيب لو واحد تعافه نفسه ٔان يألك منه هـل جيـرب؟ ال جيـرب

 وعافتـه نفـسه، فأنـت لـو تعـاف  وعافتـه نفـسه، فأنـت لـو تعـاف  وعافتـه نفـسه، فأنـت لـو تعـاف  وعافتـه نفـسه، فأنـت لـو تعـاف ���� وجدمه يـأ وجدمه يـأ وجدمه يـأ وجدمه يـألكلكلكلكون الـضب فأجـازه ون الـضب فأجـازه ون الـضب فأجـازه ون الـضب فأجـازه هلهلهلهلـم ـم ـم ـم ����النيب النيب النيب النيب 
ــت حــمك ــت حــمك ــت حــمك ــت حــمك  نفــسك يشء ال تأنفــسك يشء ال تأنفــسك يشء ال تأنفــسك يشء ال تألكلكلكلكــه، ال يلكــف هللا نفــسا ٕاال وســعها، ولكــن حنــن نثــه، ال يلكــف هللا نفــسا ٕاال وســعها، ولكــن حنــن نثــه، ال يلكــف هللا نفــسا ٕاال وســعها، ولكــن حنــن نثــه، ال يلكــف هللا نفــسا ٕاال وســعها، ولكــن حنــن نثبببب

،  ،  ،  ،   تعافه نفسه تعافه نفسه تعافه نفسه تعافه نفسهرشعي، مثل االٓن لك ما ٔارشرشعي، مثل االٓن لك ما ٔارشرشعي، مثل االٓن لك ما ٔارشرشعي، مثل االٓن لك ما ٔارشحححح مساTٔ املاء املسـتعمل كثري من النا مساTٔ املاء املسـتعمل كثري من النا مساTٔ املاء املسـتعمل كثري من النا مساTٔ املاء املسـتعمل كثري من الناسسسس
ا ونعمت، وٕان عافت ا ونعمت، وٕان عافت ا ونعمت، وٕان عافت ا ونعمت، وٕان عافت عمÝ هبعمÝ هبعمÝ هبعمÝ هبسـتسـتسـتسـت اسـتطعت ٔان ت  اسـتطعت ٔان ت  اسـتطعت ٔان ت  اسـتطعت ٔان ت ٕانٕانٕانٕانٔاقول + حنن نثٔاقول + حنن نثٔاقول + حنن نثٔاقول + حنن نثببببت حمك رشعي، ت حمك رشعي، ت حمك رشعي، ت حمك رشعي، 

نفسك هذا الفعل فليس عليك يشء رشعًا ولكن ال تنكر، مثل ا©ين ٔانكروا وقوع نفسك هذا الفعل فليس عليك يشء رشعًا ولكن ال تنكر، مثل ا©ين ٔانكروا وقوع نفسك هذا الفعل فليس عليك يشء رشعًا ولكن ال تنكر، مثل ا©ين ٔانكروا وقوع نفسك هذا الفعل فليس عليك يشء رشعًا ولكن ال تنكر، مثل ا©ين ٔانكروا وقوع 
     داء داء داء داءٕاذا وقـــع ا©�ب يف ٕاÍء ٔاحـــدٕاذا وقـــع ا©�ب يف ٕاÍء ٔاحـــدٕاذا وقـــع ا©�ب يف ٕاÍء ٔاحـــدٕاذا وقـــع ا©�ب يف ٕاÍء ٔاحـــدمكمكمكمك فليغمـــسه فـــٕان يف ٔاحـــد جناحيـــه فليغمـــسه فـــٕان يف ٔاحـــد جناحيـــه فليغمـــسه فـــٕان يف ٔاحـــد جناحيـــه فليغمـــسه فـــٕان يف ٔاحـــد جناحيـــه««««ا©�ب، ا©�ب، ا©�ب، ا©�ب، 

، اك، اك، اك، اكتتتتشف العلامء ٔان ا©�ب شف العلامء ٔان ا©�ب شف العلامء ٔان ا©�ب شف العلامء ٔان ا©�ب  قال فليغمسه، ملاذا يغمسه؟ قال فليغمسه، ملاذا يغمسه؟ قال فليغمسه، ملاذا يغمسه؟ قال فليغمسه، ملاذا يغمسه؟����النيب النيب النيب النيب » » » » وأالخروأالخروأالخروأالخرىىىى دواء دواء دواء دواء
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اب ياب ياب ياب يزنزنزنزنل ل ل ل جبجبجبجبناحه ا©ي فيه ا�اء فٕان ناحه ا©ي فيه ا�اء فٕان ناحه ا©ي فيه ا�اء فٕان ناحه ا©ي فيه ا�اء فٕان مغمغمغمغسـته سقط ا�واء سـته سقط ا�واء سـته سقط ا�واء سـته سقط ا�واء ٕاذا وقع يف الطعام ٔاو الرش ٕاذا وقع يف الطعام ٔاو الرش ٕاذا وقع يف الطعام ٔاو الرش ٕاذا وقع يف الطعام ٔاو الرش 
نفـسك نفـسك نفـسك نفـسك  لو تركتـه ورشب ال تلـومن ٕاال  لو تركتـه ورشب ال تلـومن ٕاال  لو تركتـه ورشب ال تلـومن ٕاال  لو تركتـه ورشب ال تلـومن ٕاال لكنلكنلكنلكنمع هذا ا�اء، فيدفع ا�واء هذا ا�اء،مع هذا ا�اء، فيدفع ا�واء هذا ا�اء،مع هذا ا�اء، فيدفع ا�واء هذا ا�اء،مع هذا ا�اء، فيدفع ا�واء هذا ا�اء،

سسسس ، ال يلكف هللا نفسا ٕاال وسـعها ولكـن تث، ال يلكف هللا نفسا ٕاال وسـعها ولكـن تث، ال يلكف هللا نفسا ٕاال وسـعها ولكـن تث، ال يلكف هللا نفسا ٕاال وسـعها ولكـن تثببببـت ـت ـت ـت حصحصحصحصـة ـة ـة ـة لكن ٕاذا عافته نفسك فال بألكن ٕاذا عافته نفسك فال بألكن ٕاذا عافته نفسك فال بألكن ٕاذا عافته نفسك فال بأ
        ....    ----سملسملسملسملصىل هللا عليه وآ+ و صىل هللا عليه وآ+ و صىل هللا عليه وآ+ و صىل هللا عليه وآ+ و ----احلديث،والعمل احلديث ٔاثاحلديث،والعمل احلديث ٔاثاحلديث،والعمل احلديث ٔاثاحلديث،والعمل احلديث ٔاثببببت صدق نبوة النيب ت صدق نبوة النيب ت صدق نبوة النيب ت صدق نبوة النيب 

        : : : : املنتاملنتاملنتاملنت
        ::::يف االٓنية، وفيه عدة مسائليف االٓنية، وفيه عدة مسائليف االٓنية، وفيه عدة مسائليف االٓنية، وفيه عدة مسائل: : : : الباب الثاينالباب الثاينالباب الثاينالباب الثاين

. . . . يه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريه، سواء اكنت من احلديد ٔاو من غريهيه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريه، سواء اكنت من احلديد ٔاو من غريهيه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريه، سواء اكنت من احلديد ٔاو من غريهيه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريه، سواء اكنت من احلديد ٔاو من غريه    ::::االٓنيةاالٓنيةاالٓنيةاالٓنية
يًعـا﴿﴿﴿﴿: : : : وأالصل فهيـا إال�حـة؛ لقـو+ تعـاىلوأالصل فهيـا إال�حـة؛ لقـو+ تعـاىلوأالصل فهيـا إال�حـة؛ لقـو+ تعـاىلوأالصل فهيـا إال�حـة؛ لقـو+ تعـاىل ي َخلَـَق لَـُمكْ َمـا ِيف اْالêْرِض َمجِ ِ q©يًعـاُهـَو ا ي َخلَـَق لَـُمكْ َمـا ِيف اْالêْرِض َمجِ ِ q©يًعـاُهـَو ا ي َخلَـَق لَـُمكْ َمـا ِيف اْالêْرِض َمجِ ِ q©يًعـاُهـَو ا ي َخلَـَق لَـُمكْ َمـا ِيف اْالêْرِض َمجِ ِ q©ُهـَو ا﴾﴾﴾﴾    

        ].].].].٢٢٢٢٩٩٩٩: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[
        
        ::::اسـتعامل آنية ا©هب والفضة وغريهام يف الطهارةاسـتعامل آنية ا©هب والفضة وغريهام يف الطهارةاسـتعامل آنية ا©هب والفضة وغريهام يف الطهارةاسـتعامل آنية ا©هب والفضة وغريهام يف الطهارة: : : : املساTٔ أالوىلاملساTٔ أالوىلاملساTٔ أالوىلاملساTٔ أالوىل....----۩۩۩۩

جيوز اسـتعامل مجيع أالواين يف االٔلك والرشب وساجيوز اسـتعامل مجيع أالواين يف االٔلك والرشب وساجيوز اسـتعامل مجيع أالواين يف االٔلك والرشب وساجيوز اسـتعامل مجيع أالواين يف االٔلك والرشب وسائئئئر ر ر ر ����سـتعامل، ٕاذا اكنت طاهرة سـتعامل، ٕاذا اكنت طاهرة سـتعامل، ٕاذا اكنت طاهرة سـتعامل، ٕاذا اكنت طاهرة 
مباحة، ولو اكنت مباحة، ولو اكنت مباحة، ولو اكنت مباحة، ولو اكنت مثمثمثمثينة، لبقاينة، لبقاينة، لبقاينة، لبقاهئهئهئهئـا عـىل أالصـل وهـو إال�حـة، مـا عـدا آنيـة ا©هـب ـا عـىل أالصـل وهـو إال�حـة، مـا عـدا آنيـة ا©هـب ـا عـىل أالصـل وهـو إال�حـة، مـا عـدا آنيـة ا©هـب ـا عـىل أالصـل وهـو إال�حـة، مـا عـدا آنيـة ا©هـب 

؛ لقو+ َصىلq ؛ لقو+ َصىلq ؛ لقو+ َصىلq ؛ لقو+ َصىلq والفضة، فٕانه حيرم االٔلك والرشب فهيام خاصة، دون ساوالفضة، فٕانه حيرم االٔلك والرشب فهيام خاصة، دون ساوالفضة، فٕانه حيرم االٔلك والرشب فهيام خاصة، دون ساوالفضة، فٕانه حيرم االٔلك والرشب فهيام خاصة، دون سائئئئر ر ر ر ����سـتعاملسـتعاملسـتعاملسـتعامل
 َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qال ترشبوا يف آنية ا©هب والفضة وال تأال ترشبوا يف آنية ا©هب والفضة وال تأال ترشبوا يف آنية ا©هب والفضة وال تأال ترشبوا يف آنية ا©هب والفضة وال تألكلكلكلكوا يف وا يف وا يف وا يف حصحصحصحصافهـا فٕاافهـا فٕاافهـا فٕاافهـا فٕاهنهنهنهنـا ـا ـا ـا هلهلهلهلـم ـم ـم ـم ««««: : : : ا�

ُ عَلَْيـِه َوَسـملqَ     ،،،،»»»»يف ا�نيا ولـمك يف االٓخـرةيف ا�نيا ولـمك يف االٓخـرةيف ا�نيا ولـمك يف االٓخـرةيف ا�نيا ولـمك يف االٓخـرة qا� qوقـو+ َصـىل َqعَلَْيـِه َوَسـمل ُ qا� qوقـو+ َصـىل َqعَلَْيـِه َوَسـمل ُ qا� qوقـو+ َصـىل َqعَلَْيـِه َوَسـمل ُ qا� qا©ي يـرشب يف آنيـة ا©ي يـرشب يف آنيـة ا©ي يـرشب يف آنيـة ا©ي يـرشب يف آنيـة ««««: : : : وقـو+ َصـىل
منمنمنمن رشب دون رشب دون رشب دون رشب دون فهـذا نـٌص عـىل حتـرفهـذا نـٌص عـىل حتـرفهـذا نـٌص عـىل حتـرفهـذا نـٌص عـىل حتـرميميميمي االٔلك والـ  االٔلك والـ  االٔلك والـ  االٔلك والـ     »»»»الفضة ٕاالفضة ٕاالفضة ٕاالفضة ٕامنمنمنمنا جيرجر يف بطنه Íر ا جيرجر يف بطنه Íر ا جيرجر يف بطنه Íر ا جيرجر يف بطنه Íر ����ــــ

ي عـام يي عـام يي عـام يي عـام يتتتتنـاول إالÍء نـاول إالÍء نـاول إالÍء نـاول إالÍء . . . . ساساساسائئئئر ر ر ر ����سـتعامل، فدل عىل جواز اسـتعاملها يف الطهارةسـتعامل، فدل عىل جواز اسـتعاملها يف الطهارةسـتعامل، فدل عىل جواز اسـتعاملها يف الطهارةسـتعامل، فدل عىل جواز اسـتعاملها يف الطهارة واواواواللللهنـهنـهنـهنـــــ
ه �©هب ٔاو الفضة، ٔاو ا©ي فيه يشء من ا©هب والفضة qه �©هب ٔاو الفضة، ٔاو ا©ي فيه يشء من ا©هب والفضةاخلالص، ٔاو املَُمو qه �©هب ٔاو الفضة، ٔاو ا©ي فيه يشء من ا©هب والفضةاخلالص، ٔاو املَُمو qه �©هب ٔاو الفضة، ٔاو ا©ي فيه يشء من ا©هب والفضةاخلالص، ٔاو املَُمو qاخلالص، ٔاو املَُمو....        

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح    
            ::::يف االٓنية، وفيه عدة مسائليف االٓنية، وفيه عدة مسائليف االٓنية، وفيه عدة مسائليف االٓنية، وفيه عدة مسائل: : : : الباب الثاينالباب الثاينالباب الثاينالباب الثاين((((

        . . . .  يشء حيفظ فيه املاء امسه وعاء يشء حيفظ فيه املاء امسه وعاء يشء حيفظ فيه املاء امسه وعاء يشء حيفظ فيه املاء امسه وعاء ٔاي ٔاي ٔاي ٔاي))))يه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريهيه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريهيه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريهيه أالوعية اليت حيفظ فهيا املاء وغريه: : : : االٓنيةاالٓنيةاالٓنيةاالٓنية

ي ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :  وأالصل فهيا إال�حة؛ لقو+ تعاىلوأالصل فهيا إال�حة؛ لقو+ تعاىلوأالصل فهيا إال�حة؛ لقو+ تعاىلوأالصل فهيا إال�حة؛ لقو+ تعاىل    . . . . سواء اكنت من احلديد ٔاو من غريهسواء اكنت من احلديد ٔاو من غريهسواء اكنت من احلديد ٔاو من غريهسواء اكنت من احلديد ٔاو من غريه(((( ِ q©ي ُهَو ا ِ q©ي ُهَو ا ِ q©ي ُهَو ا ِ q©ُهَو ا
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يًعا يًعاَخلََق لَُمكْ َما ِيف اْالêْرِض َمجِ يًعاَخلََق لَُمكْ َما ِيف اْالêْرِض َمجِ يًعاَخلََق لَُمكْ َما ِيف اْالêْرِض َمجِ             ].].].].٢٢٢٢٩٩٩٩: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َخلََق لَُمكْ َما ِيف اْالêْرِض َمجِ

 هـل لك ٕاÍء  هـل لك ٕاÍء  هـل لك ٕاÍء  هـل لك ٕاÍء )))) اســتعامل آنيـة ا©هـب والفـضة وغـريهام يف الطهـارة اســتعامل آنيـة ا©هـب والفـضة وغـريهام يف الطهـارة اســتعامل آنيـة ا©هـب والفـضة وغـريهام يف الطهـارة اســتعامل آنيـة ا©هـب والفـضة وغـريهام يف الطهـارة::::املساTٔ أالوىلاملساTٔ أالوىلاملساTٔ أالوىلاملساTٔ أالوىل((((
لك ٕاÍء ٔاعد لالسـتعامل جيوز اسـتعام+ لك ٕاÍء ٔاعد لالسـتعامل جيوز اسـتعام+ لك ٕاÍء ٔاعد لالسـتعامل جيوز اسـتعام+ لك ٕاÍء ٔاعد لالسـتعامل جيوز اسـتعام+ :  :  :  :  اسـتعام+ ٔام ال؟ الفقهاء يقولوناسـتعام+ ٔام ال؟ الفقهاء يقولوناسـتعام+ ٔام ال؟ الفقهاء يقولوناسـتعام+ ٔام ال؟ الفقهاء يقولونمصنوع جيوز مصنوع جيوز مصنوع جيوز مصنوع جيوز 

        . . . . ا©هب والفضة، وسـنذا©هب والفضة، وسـنذا©هب والفضة، وسـنذا©هب والفضة، وسـنذككككر ما الع³ مهنمر ما الع³ مهنمر ما الع³ مهنمر ما الع³ مهنم: : : : غري نوعنيغري نوعنيغري نوعنيغري نوعني

ــت (((( ــت ســـتعامل، ٕاذا اكن ــت ســـتعامل، ٕاذا اكن ــت ســـتعامل، ٕاذا اكن ــع أالواين يف االٔلك والــرشب وســائئئئر ر ر ر ����ســـتعامل، ٕاذا اكن ــع أالواين يف االٔلك والــرشب وســاجيــوز اســـتعامل مجي ــع أالواين يف االٔلك والــرشب وســاجيــوز اســـتعامل مجي ــع أالواين يف االٔلك والــرشب وســاجيــوز اســـتعامل مجي جيــوز اســـتعامل مجي
     هنا يقول ٕاذا اكنت طاهرة، يعين غري جنسة، طاهرة مباحة ٔاي غـري هنا يقول ٕاذا اكنت طاهرة، يعين غري جنسة، طاهرة مباحة ٔاي غـري هنا يقول ٕاذا اكنت طاهرة، يعين غري جنسة، طاهرة مباحة ٔاي غـري هنا يقول ٕاذا اكنت طاهرة، يعين غري جنسة، طاهرة مباحة ٔاي غـري))))طاهرة مباحةطاهرة مباحةطاهرة مباحةطاهرة مباحة

        . . . . مرسوقة ٔاو حمرمةمرسوقة ٔاو حمرمةمرسوقة ٔاو حمرمةمرسوقة ٔاو حمرمة

        ا©هب والفضةا©هب والفضةا©هب والفضةا©هب والفضة جيوز اسـتعام+ ولو اكن  جيوز اسـتعام+ ولو اكن  جيوز اسـتعام+ ولو اكن  جيوز اسـتعام+ ولو اكن مثمثمثمثينا ٕاال ينا ٕاال ينا ٕاال ينا ٕاال ))))ولو اكنت ولو اكنت ولو اكنت ولو اكنت مثمثمثمثينةينةينةينة    ((((

لبقالبقالبقالبقاهئهئهئهئا عىل أالصل وهو إال�حة، ما عـدا آنيـة ا©هـب والفـضة، فٕانـه حيـرم االٔلك ا عىل أالصل وهو إال�حة، ما عـدا آنيـة ا©هـب والفـضة، فٕانـه حيـرم االٔلك ا عىل أالصل وهو إال�حة، ما عـدا آنيـة ا©هـب والفـضة، فٕانـه حيـرم االٔلك ا عىل أالصل وهو إال�حة، ما عـدا آنيـة ا©هـب والفـضة، فٕانـه حيـرم االٔلك ((((
 هـو يريـد ٔان يقـول جيـوز اســتعامل  هـو يريـد ٔان يقـول جيـوز اســتعامل  هـو يريـد ٔان يقـول جيـوز اســتعامل  هـو يريـد ٔان يقـول جيـوز اســتعامل ))))والرشب فهيام خاصة، دون ساوالرشب فهيام خاصة، دون ساوالرشب فهيام خاصة، دون ساوالرشب فهيام خاصة، دون سائئئئر ر ر ر ����ســتعاملســتعاملســتعاملســتعامل    

 والرشب ملاذا؟ قـال ٔالن هـذا فيـه نـص  والرشب ملاذا؟ قـال ٔالن هـذا فيـه نـص  والرشب ملاذا؟ قـال ٔالن هـذا فيـه نـص  والرشب ملاذا؟ قـال ٔالن هـذا فيـه نـص رصحيرصحيرصحيرصحي    ا©هب والفضة يف غري االٔلكا©هب والفضة يف غري االٔلكا©هب والفضة يف غري االٔلكا©هب والفضة يف غري االٔلكٔاواين ٔاواين ٔاواين ٔاواين 
ي عن االٔلك والرشب يف آنية ا©هب والفضةي عن االٔلك والرشب يف آنية ا©هب والفضةي عن االٔلك والرشب يف آنية ا©هب والفضةي عن االٔلك والرشب يف آنية ا©هب والفضة         . . . . عن اعن اعن اعن اللللهنهنهنهنــــ

ُ عَلَْيِه َوَسـملqَ ----لقو+ لقو+ لقو+ لقو+ (((( qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسـمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسـمل ُ qا� qَصىل َqعَلَْيِه َوَسـمل ُ qا� qا©هـب والفـضة وال تـأا©هـب والفـضة وال تـأا©هـب والفـضة وال تـأا©هـب والفـضة وال تـألكلكلكلكوا يف وا يف وا يف وا يف     ال تـرشبوا يف آنيـة ال تـرشبوا يف آنيـة ال تـرشبوا يف آنيـة ال تـرشبوا يف آنيـة ««««: : : : ----َصىل
لكلكلكلكوا وا وا وا  ال ترشبوا مل يقل ال تأ  ال ترشبوا مل يقل ال تأ  ال ترشبوا مل يقل ال تأ  ال ترشبوا مل يقل ال تأ ����    هنـهنـهنـهنـى النيب ى النيب ى النيب ى النيب ) ) ) ) » » » » حصحصحصحصافها فٕاافها فٕاافها فٕاافها فٕاهنهنهنهنا ا ا ا هلهلهلهلم يف ا�نيا ولمك يف االٓخرةم يف ا�نيا ولمك يف االٓخرةم يف ا�نيا ولمك يف االٓخرةم يف ا�نيا ولمك يف االٓخرة

        . . . . هل جيوز االٔلك دون الرشب؟ ٔالن اسـتعامهل جيوز االٔلك دون الرشب؟ ٔالن اسـتعامهل جيوز االٔلك دون الرشب؟ ٔالن اسـتعامهل جيوز االٔلك دون الرشب؟ ٔالن اسـتعامهلهلهلهلم واحد يف الشـيم واحد يف الشـيم واحد يف الشـيم واحد يف الشـيئئئئنينينيني

ُ عَلَْيِه َوَسملqَ     َصىلq َصىلq َصىلq َصىلq ----وقو+ وقو+ وقو+ وقو+ (((( qا� َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا� َqعَلَْيِه َوَسمل ُ qا©ي يرشب يف آنية الفـضة ٕاا©ي يرشب يف آنية الفـضة ٕاا©ي يرشب يف آنية الفـضة ٕاا©ي يرشب يف آنية الفـضة ٕامنمنمنمنـا جيرجـر يف بطنـه ـا جيرجـر يف بطنـه ـا جيرجـر يف بطنـه ـا جيرجـر يف بطنـه ««««: : : : ----ا�
منمنمنمن  جيــوز  جيــوز  جيــوز  جيــوز ))))حتــرحتــرحتــرحتــرميميميمي االٔلك والــرشب دون ســا االٔلك والــرشب دون ســا االٔلك والــرشب دون ســا االٔلك والــرشب دون ســائئئئر ر ر ر ����ســـتعاملســـتعاملســـتعاملســـتعامل    فهــذا نــٌص عــىل فهــذا نــٌص عــىل فهــذا نــٌص عــىل فهــذا نــٌص عــىل » » » » Íر Íر Íر Íر ����ــــــــ

لك ٔانـواع لك ٔانـواع لك ٔانـواع لك ٔانـواع : : : : عا فيـه خـالف النـووي قـالعا فيـه خـالف النـووي قـالعا فيـه خـالف النـووي قـالعا فيـه خـالف النـووي قـالاسـتعاماسـتعاماسـتعاماسـتعامهلهلهلهلم يف غري االٔلك والرشب، هذا طبم يف غري االٔلك والرشب، هذا طبم يف غري االٔلك والرشب، هذا طبم يف غري االٔلك والرشب، هذا طب
        ....����سـتعامل مثل االٔلك والرشب ملاذا قال ذ�؟ ٔالن الع³ واحدةسـتعامل مثل االٔلك والرشب ملاذا قال ذ�؟ ٔالن الع³ واحدةسـتعامل مثل االٔلك والرشب ملاذا قال ذ�؟ ٔالن الع³ واحدةسـتعامل مثل االٔلك والرشب ملاذا قال ذ�؟ ٔالن الع³ واحدة

ي يف آنية ي يف آنية ي يف آنية ي يف آنية          ....ا©هب والفضة؟ا©هب والفضة؟ا©هب والفضة؟ا©هب والفضة؟ ما يه الع³ من ا ما يه الع³ من ا ما يه الع³ من ا ما يه الع³ من اللللهنهنهنهنــــ

 إالفراط واخليالء والكرب وكرثة روق الفقراء، ملا الفقري ير إالفراط واخليالء والكرب وكرثة روق الفقراء، ملا الفقري ير إالفراط واخليالء والكرب وكرثة روق الفقراء، ملا الفقري ير إالفراط واخليالء والكرب وكرثة روق الفقراء، ملا الفقري يرىىىى عندك طبق من ذهب  عندك طبق من ذهب  عندك طبق من ذهب  عندك طبق من ذهب 
راعـي حـال هـؤالء الفقـراء، راعـي حـال هـؤالء الفقـراء، راعـي حـال هـؤالء الفقـراء، راعـي حـال هـؤالء الفقـراء، نفسه سـيكون فهيا انكسار، نفسه سـنفسه سـيكون فهيا انكسار، نفسه سـنفسه سـيكون فهيا انكسار، نفسه سـنفسه سـيكون فهيا انكسار، نفسه سـتتتتنكر، فالـرشع ينكر، فالـرشع ينكر، فالـرشع ينكر، فالـرشع ي

----و©� ٔان أالصل ملا تكون يف و©� ٔان أالصل ملا تكون يف و©� ٔان أالصل ملا تكون يف و©� ٔان أالصل ملا تكون يف جمجمجمجممتع فقـراء ال تظهـر غنـاك والبـد ٔان تتواضـع � متع فقـراء ال تظهـر غنـاك والبـد ٔان تتواضـع � متع فقـراء ال تظهـر غنـاك والبـد ٔان تتواضـع � متع فقـراء ال تظهـر غنـاك والبـد ٔان تتواضـع � 
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 طبًعا كثري من النا طبًعا كثري من النا طبًعا كثري من النا طبًعا كثري من الناسسسس ينظر ٕاىل غناه ٕانه يتعاىل ونعوذ �� من ذ�،  ينظر ٕاىل غناه ٕانه يتعاىل ونعوذ �� من ذ�،  ينظر ٕاىل غناه ٕانه يتعاىل ونعوذ �� من ذ�،  ينظر ٕاىل غناه ٕانه يتعاىل ونعوذ �� من ذ�، ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل
 من بطن ٔامه وهو ال حاجة + وال قـوت +  من بطن ٔامه وهو ال حاجة + وال قـوت +  من بطن ٔامه وهو ال حاجة + وال قـوت +  من بطن ٔامه وهو ال حاجة + وال قـوت + ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----يتذيتذيتذيتذككككر ر ر ر ككككيف ٔاخرجه هللا يف ٔاخرجه هللا يف ٔاخرجه هللا يف ٔاخرجه هللا 

 هـو ا©ي رزقـه هـذا  هـو ا©ي رزقـه هـذا  هـو ا©ي رزقـه هـذا  هـو ا©ي رزقـه هـذا ----تبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىل---- ٕا¹ه، وهللا  ٕا¹ه، وهللا  ٕا¹ه، وهللا  ٕا¹ه، وهللا ----تبارك وتعـاىلتبارك وتعـاىلتبارك وتعـاىلتبارك وتعـاىل----يرزقه هللا يرزقه هللا يرزقه هللا يرزقه هللا ٕاال ما ٕاال ما ٕاال ما ٕاال ما 
 ©� جـاءت الـرشيعة ت ©� جـاءت الـرشيعة ت ©� جـاءت الـرشيعة ت ©� جـاءت الـرشيعة تتتتتـشوف ـشوف ـشوف ـشوف ----سـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىل----الرزق وهو قادر عىل سلبه منه الرزق وهو قادر عىل سلبه منه الرزق وهو قادر عىل سلبه منه الرزق وهو قادر عىل سلبه منه 

ٕاىل حــال الفقــراء واملــساكني فمتنــع الفٕاىل حــال الفقــراء واملــساكني فمتنــع الفٕاىل حــال الفقــراء واملــساكني فمتنــع الفٕاىل حــال الفقــراء واملــساكني فمتنــع الفخخخخــر والكــرب ومثــل هــذه أالمــور عــىل الفقــري ــر والكــرب ومثــل هــذه أالمــور عــىل الفقــري ــر والكــرب ومثــل هــذه أالمــور عــىل الفقــري ــر والكــرب ومثــل هــذه أالمــور عــىل الفقــري 
        . . . . واملسكني حىت ال يقع يف نفسه يشءواملسكني حىت ال يقع يف نفسه يشءواملسكني حىت ال يقع يف نفسه يشءواملسكني حىت ال يقع يف نفسه يشء

 هنا مساTٔ الطهارة يف آنية ا©هـب والفـضة  هنا مساTٔ الطهارة يف آنية ا©هـب والفـضة  هنا مساTٔ الطهارة يف آنية ا©هـب والفـضة  هنا مساTٔ الطهارة يف آنية ا©هـب والفـضة ))))ز اسـتعاملها يف الطهارةز اسـتعاملها يف الطهارةز اسـتعاملها يف الطهارةز اسـتعاملها يف الطهارةفدل عىل جوافدل عىل جوافدل عىل جوافدل عىل جوا((((
فهيا خالف، يعين عندي ٕاÍء ذهب ٔاو فضة فيه ماء ٔاريد ٔان ٔاتوضأ هل جيوز ٕانين فهيا خالف، يعين عندي ٕاÍء ذهب ٔاو فضة فيه ماء ٔاريد ٔان ٔاتوضأ هل جيوز ٕانين فهيا خالف، يعين عندي ٕاÍء ذهب ٔاو فضة فيه ماء ٔاريد ٔان ٔاتوضأ هل جيوز ٕانين فهيا خالف، يعين عندي ٕاÍء ذهب ٔاو فضة فيه ماء ٔاريد ٔان ٔاتوضأ هل جيوز ٕانين 
ٔاسـتعمل آنية ا©هب والفضة يف الوضوء ٔام ال؟ عىل الراحج أاسـتعمل آنية ا©هب والفضة يف الوضوء ٔام ال؟ عىل الراحج أاسـتعمل آنية ا©هب والفضة يف الوضوء ٔام ال؟ عىل الراحج أاسـتعمل آنية ا©هب والفضة يف الوضوء ٔام ال؟ عىل الراحج اجلجلجلجلواز، ٔالنين اسـتعمل واز، ٔالنين اسـتعمل واز، ٔالنين اسـتعمل واز، ٔالنين اسـتعمل 

ا©هـب والفـضة، فهنـا العلـامء ا©هـب والفـضة، فهنـا العلـامء ا©هـب والفـضة، فهنـا العلـامء ا©هـب والفـضة، فهنـا العلـامء هـو هـو هـو هـو املاء نفسه فاملاء نفسه مل يأخذ صفة إالÍء ا©ي املاء نفسه فاملاء نفسه مل يأخذ صفة إالÍء ا©ي املاء نفسه فاملاء نفسه مل يأخذ صفة إالÍء ا©ي املاء نفسه فاملاء نفسه مل يأخذ صفة إالÍء ا©ي 
ي غري ي غري ي غري ي غري ����ة أالمرة أالمرة أالمرة أالمر         . . . . يسموها انفيسموها انفيسموها انفيسموها انفاكاكاكاكك اك اك اك اجلجلجلجلهة، يعين ٕان هة، يعين ٕان هة، يعين ٕان هة، يعين ٕان ����ة اة اة اة اللللهنهنهنهنــــ

ي تقول ال تأي تقول ال تأي تقول ال تأي تقول ال تألكلكلكلكوا وال ترشبوا وال تسـتعملوهاوا وال ترشبوا وال تسـتعملوهاوا وال ترشبوا وال تسـتعملوهاوا وال ترشبوا وال تسـتعملوها         . . . . ����ة اة اة اة اللللهنهنهنهنــــ

 ٔامرك �لوضوء عند لك صالة هل جاء الشارع وقال  ٔامرك �لوضوء عند لك صالة هل جاء الشارع وقال  ٔامرك �لوضوء عند لك صالة هل جاء الشارع وقال  ٔامرك �لوضوء عند لك صالة هل جاء الشارع وقال ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----����ة أالمر هللا ة أالمر هللا ة أالمر هللا ة أالمر هللا 
منمنمنمنا ا ا ا هنـهنـهنـهنـى عـن اســتعامى عـن اســتعامى عـن اســتعامى عـن اســتعامهلهلهلهلم ولكـن مل م ولكـن مل م ولكـن مل م ولكـن مل ال تتوضأ يف ٕاÍء ذهب ٔاو فضة؟ ال مل يقل ذ� وإ ال تتوضأ يف ٕاÍء ذهب ٔاو فضة؟ ال مل يقل ذ� وإ ال تتوضأ يف ٕاÍء ذهب ٔاو فضة؟ ال مل يقل ذ� وإ ال تتوضأ يف ٕاÍء ذهب ٔاو فضة؟ ال مل يقل ذ� وإ 

ينه عن الوضوء مهنم فهذه العلامء يسموها مساTٔ انفينه عن الوضوء مهنم فهذه العلامء يسموها مساTٔ انفينه عن الوضوء مهنم فهذه العلامء يسموها مساTٔ انفينه عن الوضوء مهنم فهذه العلامء يسموها مساTٔ انفاكاكاكاكك اك اك اك اجلجلجلجلهة، هة، هة، هة، ����ة أالمـر يف ة أالمـر يف ة أالمـر يف ة أالمـر يف ����ـة ـة ـة ـة 
ي يف ي يف ي يف ي يف ����ة، مثل الـصالة يف أالرض املغـصوبة، ة، مثل الـصالة يف أالرض املغـصوبة، ة، مثل الـصالة يف أالرض املغـصوبة، ة، مثل الـصالة يف أالرض املغـصوبة، خشخشخشخشـص ـص ـص ـص رسرسرسرسق ٔارض وبـىن ق ٔارض وبـىن ق ٔارض وبـىن ق ٔارض وبـىن  وووو����ة اة اة اة اللللهنهنهنهنــــ
علهيا مسجد، نقول الصالة يف هذا املـسجد؟ عـىل قـول إالمـام ٔاعلهيا مسجد، نقول الصالة يف هذا املـسجد؟ عـىل قـول إالمـام ٔاعلهيا مسجد، نقول الصالة يف هذا املـسجد؟ عـىل قـول إالمـام ٔاعلهيا مسجد، نقول الصالة يف هذا املـسجد؟ عـىل قـول إالمـام ٔامحمحمحمحـد �طـ³، ٔالن ـد �طـ³، ٔالن ـد �طـ³، ٔالن ـد �طـ³، ٔالن 

هذا اسـتدالل إالمام ٔاهذا اسـتدالل إالمام ٔاهذا اسـتدالل إالمام ٔاهذا اسـتدالل إالمام ٔامحمحمحمحد وتلكم يف د وتلكم يف د وتلكم يف د وتلكم يف ����م م م م » » » »  ؤاعراضمك حرام عليمك ؤاعراضمك حرام عليمك ؤاعراضمك حرام عليمك ؤاعراضمك حرام عليمكدمادمادمادمائئئئمك ؤاموالمكمك ؤاموالمكمك ؤاموالمكمك ؤاموالمك««««
ي ي ي ي  ي عنـه ٔام ال يقتـي عنـه ٔام ال يقتـي عنـه ٔام ال يقتـي عنـه ٔام ال يقتـيضيضيضيض فـساد املهنـ فـساد املهنـ فـساد املهنـ فـساد املهنـــــ ي يقـي يقـي يقـي يقـيضيضيضيض فـساد املهنـ فـساد املهنـ فـساد املهنـ فـساد املهنـــــ كثري ٔاصوكثري ٔاصوكثري ٔاصوكثري ٔاصويليليليل وهو هل ا وهو هل ا وهو هل ا وهو هل اللللهنهنهنهنــــ

ي ي ي ي هنـهنـهنـهنـى هللا ى هللا ى هللا ى هللا : : : : عنه؟ أالعنه؟ أالعنه؟ أالعنه؟ أالمئمئمئمئة الثالثة قالواة الثالثة قالواة الثالثة قالواة الثالثة قالوا ي هنا ي هنا ي هنا ي هنا خبخبخبخبالف الف الف الف ����ة أالمر، ة أالمر، ة أالمر، ة أالمر، ����ة اة اة اة اللللهنهنهنهنــــ ٕان ٕان ٕان ٕان ����ة اة اة اة اللللهنهنهنهنــــ
ىىىى----تبــارك وتعــاىلتبــارك وتعــاىلتبــارك وتعــاىلتبــارك وتعــاىل---- ــــ  عــن الــصالة يف أالرض  عــن الــصالة يف أالرض  عــن الــصالة يف أالرض  عــن الــصالة يف أالرض  عــن الــرسقة ؤامــر �لــصالة، فهــل  عــن الــرسقة ؤامــر �لــصالة، فهــل  عــن الــرسقة ؤامــر �لــصالة، فهــل  عــن الــرسقة ؤامــر �لــصالة، فهــل هنهنهنهنــــــــ

املغصوبة ٔاو املرسوقة ال مل يذاملغصوبة ٔاو املرسوقة ال مل يذاملغصوبة ٔاو املرسوقة ال مل يذاملغصوبة ٔاو املرسوقة ال مل يذككككر الشارع ذ�، ©� نقول ٔان الصالة ر الشارع ذ�، ©� نقول ٔان الصالة ر الشارع ذ�، ©� نقول ٔان الصالة ر الشارع ذ�، ©� نقول ٔان الصالة حصحصحصحصيحة مع ٕايحة مع ٕايحة مع ٕايحة مع ٕامثمثمثمث    
الغصب، ٔالن الغصب يشء والصالة يشء آخر، كذ� الوضوء مـن آنيـة ا©هـب الغصب، ٔالن الغصب يشء والصالة يشء آخر، كذ� الوضوء مـن آنيـة ا©هـب الغصب، ٔالن الغصب يشء والصالة يشء آخر، كذ� الوضوء مـن آنيـة ا©هـب الغصب، ٔالن الغصب يشء والصالة يشء آخر، كذ� الوضوء مـن آنيـة ا©هـب 
ي، فلو توضأ من آنية ا©هب والفضة فالوضوء عىل ي، فلو توضأ من آنية ا©هب والفضة فالوضوء عىل ي، فلو توضأ من آنية ا©هب والفضة فالوضوء عىل ي، فلو توضأ من آنية ا©هب والفضة فالوضوء عىل  والفضة والفضة والفضة والفضة ����ة أالمر غري ة أالمر غري ة أالمر غري ة أالمر غري ����ة اة اة اة اللللهنهنهنهنــــ
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        . . . . الراحج الراحج الراحج الراحج حصحصحصحصيحيحيحيح

يييي(((( ه �©هب ٔاو الفضة، ٔاو ا©ي فيه يشء      عام  عام  عام  عام واواواواللللهنهنهنهنــــ qء اخلالص، ٔاو املَُموÍه �©هب ٔاو الفضة، ٔاو ا©ي فيه يشء ناول إال qء اخلالص، ٔاو املَُموÍه �©هب ٔاو الفضة، ٔاو ا©ي فيه يشء ناول إال qء اخلالص، ٔاو املَُموÍه �©هب ٔاو الفضة، ٔاو ا©ي فيه يشء ناول إال qء اخلالص، ٔاو املَُموÍييييتتتتناول إال
ي هذا عام يف ا©هب اخلالص ٔاو الفضة اخلالـصة ٔاو ي هذا عام يف ا©هب اخلالص ٔاو الفضة اخلالـصة ٔاو ي هذا عام يف ا©هب اخلالص ٔاو الفضة اخلالـصة ٔاو ي هذا عام يف ا©هب اخلالص ٔاو الفضة اخلالـصة ٔاو ))))من ا©هب والفضةمن ا©هب والفضةمن ا©هب والفضةمن ا©هب والفضة  يعين ا يعين ا يعين ا يعين اللللهنهنهنهنــــ

        . . . . يكون يكون يكون يكون مممممممموه �©هب ٔاو الفضةوه �©هب ٔاو الفضةوه �©هب ٔاو الفضةوه �©هب ٔاو الفضة

        ....ٔاقول قؤاقول قؤاقول قؤاقول قويليليليل هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا يليليليل ولمك ولمك ولمك ولمك

        ........ ان ان ان انهتـهتـهتـهتـى ا�رى ا�رى ا�رى ا�رسسسس الثاين  الثاين  الثاين  الثاين 

        
    


